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Då Svenska Simförbundet den 22 mars håller sitt 
årsmöte, kan det blicka tillbaka på en 65-årig verk
samhet. 

Siffran 65 tillhör ej de jämna. I den enskildes liv 
uppmärksammas den dock ofta, eftersom den där 
ofta kan vara mycket betydelsefull och innebära 
vederbörandes övergång till pensionärernas skara. 
I organisationernas liv passeras ålderssiffran 65 där
emot som regel ganska obemärkt och ger sällan an
ledning till något jubileumsfirande. 

Jubileum hade vi i Svenska Simförbundet senast 
våren 1964. Många av oss, både äldre och yngre, 
minns säkert med tacksamhet den glada 60-årsfesten, 
förlagd till Grand Hotel i Stockholm, en lyckad 
fest med mäktig anslutning från hela simmar-Sverige 
och med kära nordiska gäster. 

Vid 60-årsjubileet gjordes en återblick på de gång
na åren sedan Simförbundets stiftande år 1904 och 
konstaterades att vår idrott sedan dess undergått en 
e~orm utveckling och nått en imponerande omfatt
mng. 

Nu, fem år senare, kan vi alla med glädje notera, 
att denna utveckling fortsatt och det med ökad 
kraft. Nya skaror av flickor och pojkar har vunnits 
för simidrotten - mer än 32.000 ungdomar startade 
i senaste Sum-Sim -, massor av nya rekord har 
slagits - enbart under fjolåret 35 svenska rekord 
och 4 europarekord -, nya simanläggningar, både 
simhallar och utebassänger med tempererat vatten, 
har arbetats fram runt om i vårt land - i genom
snitt ett dussin om året - och märkestagningen har 
ständigt ökat för att år 1968 slå alla tidigare rekord. 

Svenska Simförbundets verksamhet överhuvudta
get har nått en väldig omfattning. På sitt sätt av
speglas den av förbundets ekonomiska omslutning, 

A 

OMSLAGSBI LDEM 

Minns i vinter, när olympier hade del bra hos 
Wallstens i Cuernavaca utanför Mexico City. Här 
åker Lesler Eriksson i poolen. 

Svetlana Babanina, Sovjet. 

som - tjugodubblad på de senaste tjugo åren och 
mer än tredubblad på de senaste fem - nu uppgår 
till 1,6 miljoner. 

Det är glädjande och väsentligt att vårt förbund 
har en välordnad ekonomi som en säker grund för 
den alltmer omfattande verksamheten. Kontrasten 
är stor mot den tid - vår käre kamrer Tage Svan
berg, årsbarn med Simförbundet, minns den - då 
tillträdande styrelseledamöter hade att gå i personlig 
borgen för förbundets banklån! 

I detta sammanhang vill jag erinra om följande 
välkända faktum: goda tävlingsresultat skapar good
will för vår idrott och intresse för nya simanlägg
ningar, dessa medför ökad ungdomsverksamhet, ökad 
märkestagning och förbättrad förbundsekonomi, 
denna möjliggör ökat stöd åt tävlingsidrotten, som 
ger oss de goodwill-skapande resultaten o.s.v. 

Sextiofem år efter Svenska Simförbundets stiftan
de kan konstateras, att svensk simidrott dessbättre 
är så stark, att någon ändring i de gångna årens 
glädjande utveckling ej behöver befaras. Tillfälliga 
motgångar som fjolårets mindre tillfredsställande 
OS-resultat rubbar ej detta omdöme. 

Tvärtom är det min fasta förvissning, grundad på 
mångårig erfarenhet av arbetet inom styrelsen och 
presidiet, som jag haft förmånen tillhöra sedan 1940 
respektive 1953, att svensk simidrott skall nå nya 
framgångar och även i framtiden väl fylla sin bety
delsefulla uppgift. Min förhoppning - då jag nu 
avgår efter sex år på ordförandeposten - är att 
arbetet inom vårt förbund därvid på alla händer 
skall präglas av entusiasm och glädje, ansvarskänsla 
och god vilja. 

Kalmar i februari 1969 
Lars Schött 
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Preliminärt 
program 1969 

Mars 

8 Stockholm, Stockholms Spårvägars GIF :s 50-års

jub.-tävl. 

8--9 Bremen, Internationella simtävlingar 

18--23 Minsk, Internationella simtävlingar 

22-23 Milano, Tropheo el. Navilles. Ini. simtävl. damer 

29-30 Borlänge, SM inomhus i simning 

April 

4 Kecskemel, Internationella simtävlingar (1 +4) 

4-7 Dorfmund, Landskamp i vattenpolo (+träning) 

4-6 Prag, Internationella simtävlingar (1 + 3) 

4-7 Rumänien, Rumänska öppna mästerskap, simning + 

hopp (1 och 3 m) 

12 Västerås, Arosdoppel 

12-13 Finland, Kalottkampen Fi-No-Sve simning 

12-13 Eskilstuna, Kval till div. I polo 69-70 

18-20 Warszawa, Internationella tävlingar i hopp 

18--20 Bonn, Västtyska öppna mästerskapen 

19-20 Nässjö, Ungdomslandskamp Sverige-Holland, -54 

och yngre 

19-20 Malmö, Inomhus-SM i hopp 

26-2/5 Karlsruhe, EM inofficiellt sviklhopp 1 m H+D (2 

del!) 

Maj 
16-18 Roslock, Internationella tävlingar i simhopp 

23-2/6 Leningrad-Riga, Internationella hopplävlingar enl. 

nya reglerna 

25 Finland, U-kamp Fi-Sve-No-Da i simhopp 

Juni 

7 

7-8 

8 

Västerås, 10-dislriktsmatch i simning 

Örebro, Wadköpingsdoppel 

Vännäs, Norrl.-mäslerskap i simning. 

Jönköping, Internationella simtävlingar ELMIA 

GRAND PRIX 

13-14 Stockholm, JSM i simhopp 

14-15 Ronneby, BRUNNSSPELEN. Internationella simtäv-

lingar 

21-22 östberlin, NOK-spelen. Intern. simtävl. (2+5) 

24 Leipzig, Internationella simtäv,lingar 

28--29 Sala, Silverdoppet 

28--29 Rom, i-kullars. Internationella simtävl. herrar 

28-29 Jugoslavien, Landskamp i polo Jugoslavien-Sve

rige 

Juli 

3-4 Belgrad, Internationella simtävlingar 

5-6 Ulrechl, Euro-Zwemlust-trophy. Klubb- och nalions

tävling i simning 

5-6 Österrike, Turnier de Nationen Intern. tävl. i simn. 

(1+4) 
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5-6 Finland, Nordisk Cup i simhopp för juniorer 

8--9 Bralislava, Grand Prix de Bratislava. Intern. simlävl. 

12-13 Darmstadl, Intern. ungdomstävl. i simning (Klubb) 

18--20 Poznan, Internationella tävlingar i simhopp 

19-20 Örebro, Nordiska mästerskapen i vattenpolo 

24-25 Leipzig, Internationella simtävlingar 

29-2/8 Landskrona, SM i simning och hopp utomhus 

Augusti 

29/7-2 Landskrona, SM i simning och hopp utomhus 

6-7 Östersund, NM i simning och hopp 

14 Wien, Inofficiellt EJM i höga hopp P + FI 

15-17 Wien, EJM i simning och sviklhopp 

15-17 Västerås, 6-nationers i vattenpolo VT-HOL-SPA 
-BEL-GB--SVE 

22-24 Bolzano, Europa-cup i simhopp 

23-24 Budapest, Europa-cup i simning damer 

23-24 Wiirzburg, Europa-cup i simning herrar 

30-31 Linköping, 6-distriklsmatch i simning 

September 

12-13 

20-21 

20-21 

27-28 

Oktober 

Blackpool, 6-nalioners i simning och hopp 

Finland, Finland-Sverige konstsim 

SUM-SIM, Regionsfinaler 

Hälsingborg, Skol-SM i simning och hopp 

11-12 SUM-SIM, Riksfinal 

November 

8--9 Österrike, Landskamp i vattenpolo Österrike-Sve

rige ev. 

29-30 Rostock, Internationella U-lävl. i sim. -57 och sen. 

December 

6-7 (13-16 ev.) Inomhus-SM höga hopp 

Hölsingborgs stads fritidsnömnd 
söker 

BADMÄSTARE i lgr KA 11 

Kompetenskrav: Genomgången badmästarskola, 
god personalledare. 

Tillträdesdag: Snarast. 
Tjänsten är ordinarie och bestämmelserna i gällan

de avtal och reglementen tillämpas. Ev. löneklass
framställning göres i ansökan. Läkarintyg avlämnas 
efter anfordran. 

Ansökan till Hälsingborgs stads fritidsnämnd med 
angivande av tidigaste tilllrädesdag skall jämte 
bestyrkt meritförteckning, som sökande önskar åbe
ropa, vara inkommen till 1fritidsnämnden, Stadshuset, 
Fack, 251 01, Hälsingborg 1, senast den 10 mars 
1969. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
kamrer Sten Nilvall, tel . 042/ 12 64 40, ankn. 480. 



ÅRSBERÄTTELSEN 
Styrelsen för Svenska Simförbundet fllr härmed avgiva sin 

berättelse över verksamheten och förvaltningen år 1968. Verk
samheten har kontinuerligt redovisats i förbundsorganet Sim
sport (nr 1 t.o.m. 12), varför denna berättelse är att betrakta 
som ett sammandrag och komplement till tidigare meddelanden. 

ÅRSMÖTET 1968 
Svenska Simförbundets 63 :e årsmöte hölls lördagen den 23 

mars i Medborgarhusets lilla hörsal, Stockholm. Av de 23 dis
trikten var samtliga representerade liksom också de fem bästa 
SM-föreningarna Stockholmspolisen, SK Neptun, Upsala S, 
Malmö S och Göteborgs KK. Som ombud för dessa distrikt och 
föreningar närvar 46 ombud med tillsammans 56 röster. 

Förbundsordföranden Lars Schött hälsade de närvarande väl
komna och vände sig särskilt till SOK :s representant Sven 
Låftman. Därefter följde parentation över de under året bort
gångna simledarna Harald Juhlin och Enar Peterson. Ordfö
randen erinrade om de bortgångnas stora förtjänster och de 
båda hyllades med en tyst minut. Därefter gav ordföranden en 
återblick på det gångna verksamhetsåret och framhöll det som 
ett både sportsligt och ekonomiskt gott år, mycket tack vare 
en sällsynt vacker sommar. 

Hedersmärket utdelades därefter till de 4 aktiva, som under 
året uppnått stipulerade 10 poäng, nämligen: Ingrid Gustavsson, 
Luleå, Ulla Jäfvert, Västerås, Thomas Johnsson, Skövde, samt 
Hans Tegeback, Sundsvall. 

Vinnarna i tävlingen "1500-meters-pokalen", SKK i dam
klassen samt SK Neptun och Stockholmspolisens IF, delad 1 :a
placering i herrklassen, erhöllo sina resp. priser. 

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes enhälligt förbundets 
hedersordförande Bertil Sällfors. 

Sedan valet av sekreterare för mötet (Stig Lindahl) och 
justeringsmän fö r dagens protokoll (Bengt Uhlin, Stockholm, 
och Rune Ojdahl, Uppsala) verkställts, och det konstaterats att 
mötet var behörigen utlyst, föredrogs styrelsens berättelse för 
verksamhetsåret. Berättelsen lades med godkännande till hand
lingarna. 

Till ordförande i förbundet omvaldes enhälligt Lars Schött. 
Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes Sven-Håkan 

Paulson (55 röster), Charles Soldin (53 röster), Gösta Olander 
(53 röster), Finn Haglund (35 röster) samt nyvaldes Sture 
Kronman (46 röster), Stig Olsson, Hälsingborg (38 röster) och 
Birgitta Hjalmarson (29 röster). 

Omvaldes S!gfrid Hcyner som revisor och Gunnar Sulling 
som revisorssuppleant. 

Till förbundets ordinarie ombud vid Riksidrottsmötet 1969 
valdes Lars Schött och Gösta Olander samt som suppleanter 
för dessa Sven-Håkan Paulson och Gunnar Werner. 

Till ledamöter i valberedningen för årsmötet 1969 omvaldes 
Bertil Sällfors, ordförande, Sigfrid Heyner, Stockholm, Bertil 
Smedius, Göteborg, Einar Sjöstedt, Jönköping och Henry Run
strömer, Stockholm. 

"Svensk Idrott" och "Simsport" utsågs ånyo som förbundets 
officiella organ. 

Behandling av från styrelsen och revisorerna till årsmötet 
hönskjutna frågor: 
1. Medlemskap i Simförbundet-Riksidrottsförbundet 

Styrelsens förslag att sista stycket i regel I 01f "Förening kan 

FÖREDRAGNINGSLIST A 

vid 

SVENSKA SIMFÖRBUNDETS 

ÅRSMÖTE 1969 
lördagen den 22 mars kl. 13.00 

å Medborgarhuset, Lilla Hörsalen, 

Stockholm 

Mötets öppnande. 

Utdelning av priser och utmörkelser. 

1. Upprop och justering av röstlöngden. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmön att jömte ordföranden 
justera mötets protokoll. 

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

6. Föredragning av styrelsens beröttelse för verk
samhetsåret 1968 samt redogörelse för förbundets 

ekonomi. 

7. Föredragning av revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i 
styrelsen för ett år. Nuvarande: Lars Schött, 
Kalmar, som avböjt ev. omval. 

10. Val av 7 ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 år. 
I tur att avgå: Lars-Olow Nyberg, Lidingö, Reine 
Odell, Göteborg, Stig Ohlsson, Stockholm, Fritiof 
Sjö, Malmö, Gunnar Werner, Karlstad, Ingvar 
Westergren, Gävle, Toivo Öhman, Stockholm. 

11. Val av 1 revisor och 1 revlsorssuppleant för ett 
år. Nuvarande: Sigfrid Heyner resp. Gunnar 
Sulling, båda Stockholm. 

tl. Val av 2 ombud och suppleanter för dessa till 
Riksidrottsmötet 1969. Nuvarande: Lars Schött 
och Gösta ölander med Gunnar Werner och 
Sven-Håkan Paulson som suppleanter. 

13. Val av 5 ledamöter i valberedningen för näst· 
kommande årsmöte. Nuvarande: Bertil Sällfors, 
Borås (sammankallande), Sigfrid Heyner, Sto..:k· 
holm, Bertil Smedius, Göteborg, Einar Sjöstedt, 
Jönköping och Henry Runströmer, Stockholm. 

14. Antagande av officiella kungörelseorgan för 
1969. Förutvarande: "Svensk Idrott" och "Sim· 
sport". 

15. Fastställande av årsavgift. 

16. Behandling av från styrelsen och revisorerna till 
mötet hönskjutna frågor. 

17. Behandllng av frågor, som av distrikt el!er för· 
ening hänskjutils lill mötet och som senast den 
15 januari sluiflligen inkommit till styrelsen. 

18. Mötets avslutande. 
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utan att tillhöra Riksidrottsförbundet ... Riksidrottsförbun
det" utgår, bifölls av årsmötet. 

2. Förenings rösträtt vid simförbundsmöte 
Med anledning av att JSM i simning utgått som mästerskap, 
hade styrelsen föreslagit att ordet "juniorer" i regel 111 4:e 
styckets första mening skulle utgå. 
Efter en kortare diskussion beslöt årsmötet bifalla styrelsens 
förslag, varvid meningen fick följande lydelse: 
"Vid simförbundsmöte har även de vid närmast föregående 
års svenska mästerskap för seniorer 5 bästa föreningarna 
rätt att låta sig representeras, var och en av 1 ombud och 
1 röst". 

3. ]DM i simning 
Med anledning av att JSM i simning utgår ur tävlingspro
grammet och JDM skall kvarstå, föreslår styrelsen ändring 
av texten i regel 821 Simning: c) till följande: 
"JDM enl. av styrelsen årligen fastställt program". 
Årsmötet biföll förslaget. 

Behandling av inkomna motioner 
1. Östergötlands Simförbund ang. tillägg till representations

bestämmelserna kapitel Il regel 224: 
Östergötlands Simförbund hade föreslagit följande tillägg: 
"Dock äger simmare, vars förening ej deltager i SM, ]SM, 
DM, JDM eller annan av Svenska Simförbundet sanktione
rad serie i vattenpolo, rätt att representera annan förening 
i vattenpolo. 
Anm. Simmare som uppnått seniorålder och vars förening 
endast deltager i juniorsammanhane enl. ovan, äger rätt att 
representera annan förening i vattenpolo." 
Styrelsen ansåg sig icke beredd tillstyrka Östergötlands Sim
förbunds motion men hade föreslagit att styrelsen skulle få 
årsmötets uppdrag att utreda frågan till årsmötet 1969. 
Motionen föranledde en längre diskussion och efter votering 
beslöt årsmötet uppdraga åt styrelsen att till årsmötet 1969 
utreda frågan . 

2. Smålands Simförbund angående tolkningstiliägg till regel 
414 e gällande bröstsim 
Smålands Simförbund hade motionerat om ett tillägg till 
regel 414 innebärande en entydig tolkning av mom. "Från 
det ögonblick då simmaren efter start eller vändning på
börjar det andra simtaget, skall alltid någon del av huvu
det vara ovanför vattenytan." 
Motionen hade avstyrkts av styrelsen, då nuvarande skriv
ning täcker den aktuella frågeställningen, men hade beslu
tats att en muntlig redogörelse beträffande regelns innebörd 
skulle göras vid årsmötet. 
Årsmötet beslöt hänskjuta frågan till styrelsen fö r åtgärd 
och skriftlig tolkning av brömimsregeln i Simsport. 

3. Smålands Simförbund ang. återinförande av lagsim i fjäril-, 
bröst- och ryggsim 
Smålands Simförbunds motion om återinförande av lag
kapper i inomhusmästerskapen i samtliga simsätt och kom
binationer därav hade avstyrkts av styrelsen med hänvisning 
till det vid distriktsledarkonfcrensen i Stockholm januari 
1967 antagna förslaget till inomhusprogram 1968, som en
bart skulle gälla olympiska distanser. Distrikten skulle dock 
på eget initiativ få arrangera lagsim i de aktuella grenarna. 
Motionen avslogs av årsmötet. 

Mötets avslutning 

Sedan föredragningslistan genomgåtts framförde Schött ett 
tack till mötesordföranden Bertil Sällfors och årsmötesdel
tagarna. De avgående styrelseledamöterna Karl Andersson och 
Lars-Eric Weinås avtackades dä refter för sina värdefulla in
satser under de å r de tillhört styrelsen liksom även Reine Milger, 
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som sedan föregående årsmöte lämnat sin post som förbundets 
generalsekreterare. 

Förbundets olika organ har under verksamhetsåret haft föl
jande sammansättning : 

STYRELSEN 
Hedersordförande: Bertil Sällfors, Borås. 
Ordförande : Lars Schött, Kalmar. 
Vice ordförande: Gösta Olander, Täby. 
Skattmästare: Lars-Olow Nyberg, Lidingö. 
Sekreterare : Stig Lindahl, Stockholm. 

Övriga ledamöter: Finn Haglund, Kumla, Birgitta Hjalmar
son, Stockholm, Sture Kronman, Sundsvall, Reine Odell, Göte
borg, Stig Ohlsson, Stockholm, Stig Olsson, Hälsingborg, Sven
H åkan P aulson, Stockholm, Fritiof Sjö, Malmö, Charles Soldin, 
Eskilstuna, Gunnar \Verner, Karlstad, Ingv:ir \Vestergren, Gävle, 
Toivo Ohman, Stockholm. 

Adjungerad ledamot: Set Hjärpe, Stockholm, och förbunds
läkaren Dr K. A. Sundström, Täby. 

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET (VU) 

Gösta Olander, ordförande, Lars-Olow Nyberg och Stig 
Ohlsson. 

Adjungerade: Stig Lindahl, sekr., Ernst Lindahl, Tage Svan
berg. 

SIMKOMMITTl:N (SK) 

Sven-Håkan Paulson, ordförande, Birgitta Hjalmarson, sek
reterare, Finn H aglund, Reine Odell och Ingvar Westergren. 

HOPPKOMMITTl:N (HK) 

Toivo ö hman, ordförande, Jan Engwall, Stockholm, sekre
terare, samt Paul Janmarker, Malmö, och Tord Anderson, Gö
teborg. 

POLOKOMMITTl:N (PK) 
Charles Soldin, ordförande, Bo-Göran Falk, Eskilstuna, sek

reterare, Fritiof Sjö, Bertil Jansson, Västerås samt Jan Ek, 
Stockholm. 

KONSTSIMKOMMITTl:N (KK) 
Set Hjärpe, ordförande, Harriet Nordqvist, Göteborg, sek

reterare. 

MEDALJNÄMNDEN (MN) 
Lars Schött, ordförande, Tage Svanberg, sekreterare, Sigfrid 

Heyner, Stig Lindahl och Gösta Olander. 

REGEL· och ST ADGEKOMMITTl:N (RK) 

Lars Schött, ordförande, Stig Lindahl, sekreterare, Sigfrid 
Heyner, Gunnar Werner och Toivo Ohman. 

BADBYGGNADSTEKNISKA KOMMITTl:N (BBK) 

Eskil Tiden, Stockholm, ordförande, H enry Runströmer, 
Stockholm, sekreterare, Aron Bergmark, Uppsala, Eskil Lun
dahl, Stockholm (tillsatta av Simfrämjandct). 

Toivo öhman, vice ordförande, Stig Ohlsson och Bengt Berg
vall, Stockholm, (tillsatta av Simförbundet). 

KANSLIET 
Generalsekreterare: Stig Lindahl. 
Kamrer: Tage Svanberg. · 
Konsulent: Ernst Lindahl. 
Sekreterare: Ingrid Jemen. 
Expeditionen: Ann-Britt Krohne (t.o.m. 29/2 1968), Annette 

Nordlund, Maritha Åsberg (5/2 1968 t.o.m. 13/12 1968), Gu
nilla Carlsson (fr.o.m. 1/4 1968). 

< 
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REVISORER 
Sigfrid Heyner med Gunnar Sulling som suppleant. Av RF 

tillsatt revisor Arne Ljungqvist, Stockholm. 

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen 6 Konstsimkommitten 8 
Verkst. utskottet 22 Medaljnämnden 2 
H oppkommitten 9 Regelkommitten 2 
Polokommitten 7 Badbyggnadstekniska 
Sim kommitten 12 kommitten 2 

Tävlingsverksamheten 
6-NATIONERSTÄVLINGEN 

Arets tävling var den 7 :e i ordningen, vilket betyder att 
samtliga deltagande länder har arrangerat den var sin gång 
sedan starten i Malmö 1961 och att det nu var vår tur igen. 
Tävlingen var denna gång förlagd till Stockholm med simning
arna i Eriksdalsbadet och hoppen i det nya GIH-bader. Vi 
belade en fjärdeplats denna gång, hela 22 poäng efter segrande 
Storbritannien. Tvåa var årets överraskning Frankrike och trea 
Holland. Sammanlagt efter de nu avverkade tävlingarna ligger 
vi dock på andra plats med 620 poäng efter Storbritannien 
med 661 poäng. Bäst lyckades herrarna som tog 54 poäng mot 
damernas 28. Elisabeth Ljunggren-Morris vann 400 m frisim 
på ny Europarekordtid, Thomas Johnsson gjorde sensation och 
vann 200 m bröstsim, Gunnar Larsson satte svenskt rekord på 
400 m frisim och Peter Feil vann 200 fjärilsim på sin genom 
tiderna då näst bästa tid. (Se Simsport nr 5.) 

VÄSTTYSKA ÖPPNA MÄSTERSKAPEN 
Västtyskland arrangerade för första gången öppna interna

tionella mästerskap och dessa var förlagda inomhus till Bonn. 
Vi deltog där med en liten trupp om fyra simmare, Lena Pe
tersen, Ingrid Gustavsson, Lester Eriksson och Hans Ljungberg. 
Ett mästerskap hade de med sig hem genom Lena Petersen 
som vann 800 m fri sim 14,6 sek. före tvåan i loppet. I övrigt 
hemförde Lena en silvermedalj på 400 m frisim, H ans Ljung
berg en brons i 200 m medley och samma valör för Ingrid 
Gustavsson på 200 m fjärilsim. Hans Ljungberg noterade nya 
svenska rekord på de båda medleysträckorna och Lester Eriks
son gjorde en stark insats på 100 m frisim där han belade en 
5 :e plats. (Simsport nr 5.) 

NORDISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN I SIMNING OCH HOPP 
NJM i simning och hopp arrangerades av Norska Simför

bundet och var förlagt till Frognerbadet i Oslo. De svenska 
simmarna och hopparna var i gott slag och Sverige blev bästa 
nation genom att hemföra 9 guld-, 10 silver- och 10 bronspla
ketter. Utöver detta noterades åtta personliga rekord av de 
svenska deltagarna. Framgångsrikast blev Vera Kock med sina 
blida mästerskap, 400 och 100 m frisim. (Simsport nr 7-8.) 

JULIADEH I STOCKHOLM 
P å initiativ av Stockholms Turismafikförbund och Stock

holms stads idrotts- och friluftsstyrelse, arrangerades på prov 
en serie idrottsliga och kulturella evenemang 7-21 juli vari 
bl. a. ingick ett 2-dagars simevenemang med simmare från elva 
europeiska länder. Simförbundet med hjälp av Neptun arrange
rade med stadens nämnda institutioner som ekonomisk delgarant. 
Tyvärr var vädret ogästvänligt, varför förbundet fick vid
kännas förlust på tävlingarna. Resultatmässigt blev dock tä v
lingarna mycket bra, sliledes vann Lester Eriksson 200 m frisim 
på ny svensk rekordtid 1.59,8 och blev därmed förste svensk 
under 2 minuter på lång bana, Peter Feil vann 200 m fjäril
sim på sin genom tiderna näst bästa tid 2.09,8, Ingrid Gustavs-
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son vann 400 m frisim på tiden 4.49,5 före Elisabeth Berglund 
4.50,8. Lotten Andersson satte i sitt heat på 200 m frisim 
nytt svenskt rekord med tiden 2.17,5 varefter Elisabeth Berg
lund i nästa noterade 2.16,8 som blev det nya svenska rekor
det. Segrare här blev den nya europastjärnan Mirjana Segrt, 
Jugoslavien med tiden 2.15,4. Många landsrekord sattes vid 
tävlingarna. Svikthoppet vanns säkert av Tord Andersson med 
poängen 433,65 före P entti Koskincn, Finland 417,60. Tyvärr 
tackade de italienska hopparna Cagnotto och Dibiasi nej trots 
tidigare löfte att deltaga. (Simsport nr 7-8.) 

NORDISK CUP I SIMHOPP 
Med segrar i tre grenar av fyra blev det en klar lagtriumf 

för Sverige med 34 poäng, när simhopparna gjorde upp om 
Nordisk Cup i Landskrona 27- 28 juli. Cupförsvarande Fin
land, hamnade på sista plats. (Simsport 7-3.) 

OS-KVAL I VATTENPOLO 
För att få delta i olympiaden i Mexico var pololaget tvingat 

att vinna den av Italien på FINA :s uppdrag i Milano 
arrangerade kvalturneringen till OS. Tre lag från turneringen 
var berättigade resa en!. bestämmelserna, men styrelsen hade 
fastställt kravet om seger på ett tidigt stadium. Laget ham
nade pli femte plats efter en mycket väl genomförd serie 
matcher. (Simsport 6.) 

OLYMPISKA SPELEN I MEXICO 
Efter ett intensivt förberedelsearbete, som startade med resan 

till Font Romcau i Frankrike efter SM 1967 i Landskrona, 
hade 17 simmare och en hoppare kvalificerat sig till Mexico
OS. Truppen reste med första kontingent, d.v.s. fy ra veckor 
före simningarnas början, till Mexico City för acklimatisering 
och insimning. Hopparen Tord Andersson reste med den andra 
kontingenten eller fem dagar senare än simtruppen. 

Med ledning av de vid SM i Jönköping presterade resulta
ten, hade man nog hoppats på nligra väl framskjutna place
ringar där ute, men tyvärr gick det inte så bra. Förklaringarna 
till detta är många, och främst inverkade naturligtvis mag
sjukdomarna på såväl form som trivsel. Den långa acklimati
seringstiden var heller inte bra. 

Tord Andersson gjorde en mycket god prestation i svikthopp 
och nådde sin dittills högsta poängsumma i en tävling. Han 
blev 7 :a. I höga hoppen blev han sedan 11 :e man. 

Av simmarna lyckades Peter Feil bäst och var den ende av 
herrarna som gick till final individuellt. Han försvarade sin 
plats i världsstatistiken, femma före OS, genom att belägga den 
platsen i finalen och därigenom bärga de tvli poäng som blev 
hela truppens slutfacit av detta OS. Femtio m före mål låg 
Peter på fin medaljplats men fyra av medtävlarna blev för 
svlira i finishen. Elisabeth Ljunggren-Morris blev åtta på 400 
m frisim, Bo Westergren och Ingvar Eriksson utslagna i semi
finalen på 100 fjäril på samma tid, 59,9, Lesrer Eriksson likaså, 
tid 54,9 i 100 frisim, Thomas Johnsson i 100 m bröstsim 1.10,9, 
Elisabeth Berglund 100 m frisim 1.03,5. Av lagsimslagen gick 
herrarna på 4 X 200 m till final, men där blev de ohjälpligt 
sist trots en frisk satsning av Lester Eriksson på sista sträckan 
sedan H asse Ljungberg inlett med ett personligt rekord på förs
ta sträckan. Bästa mellantiden hade Gunnar Larsson med tiden 
2.01,4. Damlaget blev utslaget i försöken på 4 X 100 m frisim 
på den för dem medelmåttiga tiden 4.18,2. 

Hasse Ljungberg, vår meste allround-simmare, gjorde en 
mycket habil insats på medley, framförallt på 200 m där han 
var i närheten av sitt svenska rekord men det räckte tyvärr 
icke denna gång. 
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RESTAURANT 

CATTELIN 
Storkyrkobrinken 9 

Telefon 08/20 18 18 

111 28 STOCKHOLM 

Dit går vi simmare och äter 

mycket gott efter tävlingarna 

EINAR MATTSSON 

BYGGNADS AB 

Krukmakaregatan 16 

116 51 STOCKHOLM 

Telefon växel 23 43 75 

JOHN W. HEMLINS AB 
Årsta skolgr. 10 

117 43 STOCKHOLM 

Telefon 45 67 30 

LAGERSTRÖMS 
FABRIKS AB 

MJOLBY - Telefon 131 35 
Stockholmskontoret Telefon 56 05 50 

Plaketter - Medaljer - Förenings
märken - Uniformseffekter -

ldrottspriser 

Infordra offert 
Rekvirera katalog 

DEFIBRATOR 
Sandhamnsgatan 81 

Telefon 08/ 23 04 40 

102 50 STOCKHOLM 27 

TANDLÄKARE 

OLEV SALUM 
Engelbreklspl. 2 

114 26 STOCKHOLM 

Telefon 21 77 77, 20 71 07 
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I slutomdömet om den svenska insatsen i detta OS, må man 
erinra sig, att tävlingen avgjordes under mycket svåra för
hållanden, den tunna luften och därmed sammanhängande 
problem samt att det förmodligen dröjer mycket länge innan 
en Olympiad kommer att förläggas till en motsvarande plats. 
Som truppledare fungerade Stig Lindahl och som lagledare Sven
Håkan Paulson och Birgitta Hjalmarsson. (Simsport nr 11.) 

SIMLAHDSKAMPER 
Årets två stora begivenheter i skuggan av OS i Mexico var 

landskamperna i Wuppertal mot Västtyskland 16-18 augusti 
och mot Frankrike-Rumänien i Vichy 23-25 i samma må
nad. Detta vikingatåg blev ingen via triumphalis för vårt så 
inspirerat simmande landslag från årets SM i Jönköping. Den 
seger som man väntat i Wuppertal blev istället en svidande 
förlust med siffrorna 131-172, sedan västtyskarna visat för
bluffande form och fullkomligt pulvriserat sin egen rekord
tabell. Men så var landskampen för dem en direkt uttagning 
till os. 

Den andra landskampen förlorades mot Frankrike med siff
rorna 149-155. Kämpaglöden hos det svenska laget gladde 
här. Mot tredjeparten i tävlingen, Rumänien, gick det bättre, 
vi vann med siffrorna 199-105. (Simsport nr 9.) 

Ungdomslandskampen Holland-Sverige 16-17 april 1968, 
blev en stor triumf för våra simmare. De utklassade sina mot
ståndare med siffrorna 121-81 i Bois de Duc i s'H ertogenboch. 
Där fick Holland känna både svensk bredd och topp. (Sim
sport nr 5.) 

HOPPLAHDSKAMP 
Samtidigt som våra simmare var i Vichy, utkämpade vårt 

hopplandslag en landskamp i simhopp mot Osterrike i Wien. 
Tävlingen gällde såväl svikt- som höga hopp och avgjordes 
24-25 augusti. Vårt lag bestod av Tord Andersson - Christer 
Sandstedt - Mats Lindberg på herrsidan och Ulrika Knape -
Gunilla och Agneta Henriksson samt Kajsa Ström på dam
sidan. Resultatet blev 22-22. (Simsport nr 9.) 

POLOLAHDSKAMPER 
Vårt pololandslag satsade hårt på en plats i OS och hade 

som ett led i denna inbjudit Sovjets lag till en dubbellands
kamp i Linköping i maj, d.v.s. drygt en vecka före avfärden 
till Milano och kvalturneringen till OS. Sovjet segrade i båda 
matcherna, 4-3 och 6-2, men det svenska laget fick ett 
mycket gott betyg av de ryska ledarna. Sovjet rankas ju som 
ett av världens fyra bästa lag. I samband med landskamperna 
arrangerades gemensam träning för de båda lagen i Linköpings 
trivsamma och ändamålsenliga Tinnerbäcksbad. (Simsport nr 6.) 

KOHSTSIMLAHDSKAMP 
I Birkeröd i närheten av Köpenhamn utkämpade våra flickor 

årets enda landskamp i konsts!m mot Danmark. Resultatet blev 
att Danmark hemförde en seger med 562,24 poäng mot våra 
530,29. Ännu är tydligen de danska flickorna för svåra för de 
våra. Samtidigt med denna landskamp utkämpades en för
kortad inofficiell landskamp mot Norge och här vann våra 
flickor med siffrorna 269,02-223,33. (Simsport nr 10.) 

ÖVRIGA INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
Den internationella säsongen inleddes som vanligt i Bremen, 

och här ställde vi upp med en trupp bestående av Elisabeth 
Ljunggren-Morris, Britt-Marie Hammarsten, Gunilla Johnsson, 
Elisabeth Hjorth, Gunilla Carlsson, Yvonne Brage, Birgitta 
H aagman och Ingrid Gustavsson på damsidan samt Thomas 
Johnsson, Gunnar Larsson, Ingvar Eriksson och Hans Tege
back på herrsidan. 1'r:imsta insatserna gjorde här Elisabeth 

Morris (med flyg direkt från Mexico) med nytt svenskt rekord 
på 800 m första dagen, Britt-Marie Hammarsten med nytt 
svenskt rekord på 200 m ryggsim, 2.33,9 samt Lena Petersen 
som slog fina personliga rekord på 200, 400 och 800 m. 
Snudd på rekord hade även Thomas Johnsson på 100 m bröst
sim, han missade med 1/10-del och nådde 1.09,6. (Simsport 
nr 3.) 

Direkt frh Bremen reste en mindre svensk trupp till de 
internationella tävlingarna i Prag. Truppen under ledning av 
Sven-Håkan Paulsson bestod av Lena Petersen, Elisabeth Hjorth 
och Britt-Marie Hammarsten. Här gjorde Lena en mycket bra 
simning på 400 m frisim som hon vann på den goda tiden 
4.56,4. Britt-Marie Hammarsten trea på 100 m ryggsim, tid 
1.11,2. 

Naviglio Trofen i Milano är en motsvarighet på damsidan 
till Sju kullars trofe i Rom för herrarna. Till tävlingen i Milano 
sände vi under ledning av Ronnie Paleski tre flickor, Elisabeth 
Ljunggren-Morris, Berit Larsson och Yvonne Hiljebäck. Elisa
beth vann 400 m frisim på 4.48,8 och 800 m på 9.49,6 samt 
blev tvåa på 200 m med tiden 2.19,2. (Simsport nr 4.) 

Till Grand Prix de Bratislava reste årets minsta svenska 
trupp bestående av ledaren C.-H. Montgomery och simmerskan 
Yvonne Törnqvist. Hon lyckades tyvärr icke så bra och pla
cerade sig som sexa på 100 m ryggsim och som fyra på den 
dubbla distansen. Tiderna var en bit över hennes bästa 1.14,4-
2.40,1. (Simsport nr 7-8.) 

Till de årliga internationella simtävlingarna i Östberlin som 
arrangeras av östtyska olympiska kommitten (NOK) 15-16 
juni och Leipzig 18 juni reste under ledning av Caisa Lindahl 
och tränaren Åke Johansson en trupp bestående av Hans Ljung
berg, Peter Feil, Ingrid Gustavsson, Elisabeth Hjorth, Lotten 
Andersson, Britt-Marie Hammarsten, Elisabeth Berglund och 
Eva Schiller. Samtliga svenskar befann sig i uppbyggnadsperio
den och resultaten blev därför icke så lysande. Bäst lyckades 
Peter Feil som tog truppens enda grenseger genom att vinna 
200 m fjärilsim komfortabelt på tiden 2.13,8. (Simsport nr 
7-8.) 

Sju kullars trofe i Rom är en herrtävling, och har från början 
avsetts som öppen enbart för klubbutbyte. Efter den utgångs
punkten har från Svenska Simförbundets sida inbjudan alltid 
överlämnats till föregående års bästa klubb. Så även i år och 
Sverige representerades av Stockholmspolisens IF. Utöver dessa 
inbjöds i sista stund även Sundsvalls SS simmare Ingvar Eriks
son och Hasse Tegeback som vid tidpunkten för tävlingen låg 
på träningsläger i Jugoslavien. Resultaten vid årets tävling blev 
ur svensk synpunkt icke lysande, och då tävlingen numera 
övergått till att bli en tävlan mellan nationslag kommer för 
framtiden representationen att ske genom förbundsuttagna sim
mare. (Simsport nr 7-8.) 

Turnier der Nationen är en österrikisk internationell tävling 
som arrangerats de senaste tre åren i direkt följd på tävlingar
na i Bratislava. I år deltog vi med en trupp under ledning 
av Sven-Håkan Paulsson bestående av Lester Eriksson, Thomas 
J ohnsson och Yvonne Brage. Lester Eriksson satte ett nytt 
svenskt rekord på 200 m frisim med tiden 2.00,3 och Thomas 
Johnsson noterade likaså rekord med tiden 1.09,9 på sin distans 
100 m bröstsim. Yvonne Brage hamnade på fjärde plats på 
100 m bröstsim med tiden 1.21,2. Förutom dessa resultat vann 
Lester 400 m frisim på tiden 4.22,2, Thomas Johnsson blev 
tvåa på 200 m bröstsim efter rumänen Costa med tiden 2.35,0. 
(Simsport nr 7-8.) 

Under ledning av SK-ledamoten Finn Haglund reste en 
mindre trupp bestående av Olle Ferm, Sven von Holst, Lotten 
Andersson och Inger Dovenstam till internationella simtävlingar 
i Budapest. Bäst lyckades här Sven von Holst, som placerade 
sig på andra plats på 400 m frisim med tiden 4.23,0 och på 

7 



8 

C. LARSSONS TRYCKERI EFTR. 
lnneh. Henry Jansson 

Eriksbergsgatan 32 
114 30 STOCKHOLM 

Telefon 20 41 62 - Bosl. 757 45 42 

Privattryck - Föreningstryck - Affärsfryck 

G. C. ERIKSSON LIVSMEDELSAFFÄR 

Gäst~ikegalan 3 

113 34 STOCKHOLM 

Telefon 32 54 76 

STADSBUD 
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Emballering - Magasinering 

Omflyttningar 

Döbelnsgatan 77 B . . . . . .. . . . . . 34 78 00, 32 70 71 
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Humlegårdsgatan 29 ....... . . . 
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REICH SKRÄDDERI 
HERREKIPERING & KEMISKA TVÄTT 

lnneh. A. Graner 
Badstrandsvägen 27 
112 65 STOCKHOLM 

Tele fon 56 24 35 
Rekommenderas 

TANDLÄKARE JOHAN HJORTZBERG 
Drottninggatan 14 
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111 51 STOCKHOLM 

Tid efter överenskommelse på telefon 

ROTISSERI PARISIENNE 

Fleminggalan 45 
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Leverans och montering av 
INDUSTRI- och VILLASTÄNGSEL 
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GRINDAR elektr. eller handdrift 
Byggnadssmiden till bl. a. 
Räcken, Hissinklädnader 

Leverantör till bl. a. industrier, statl. 
o. komm. verk 

AB SVENSKA 

STÄNGSELBYGGEN 
Verkstad : 

Karlberg, telefon 31 38 64 

Kontor: 

Duvnäsgatan 12, 116 34 Stockholm, tel . 40 30 44 

IWARS BAGERI AB 

Riddargalan 15 - 114 51 Stockholm 

Telefon 60 77 45 

Dagligen färskt Schweiziskt Matbröd 

STORA MÖBELKÄLLAREN 
Köper och säljer 

Nya och begagnade Möbler 

Kocksgalan 62 - Telefon 40 90 87 
116 29 STOCKHOLM 
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tredje plats på 1500 m med tiden 17.39,7. Lotten Andersson 
belade en fjärdeplats på 400 m frisim med tiden 5.03,8. 

Fin land invigde i slutet av augusti en ny 50-m-hall i Dickurs
by ett par mil utanför Helsingfors. Till dessa tävlingar var 
inbjudna en svensk trupp och under ledning av Tage Svanberg 
reste Sven von Holst, Eva Ohlsson och Birgitta Wallberg. 

Elisabeth Ljunggren-Morris, som sedan jan. 1968 är gift med 
amerikanen Winston Morris j :r och bor i Mexico City, deltog 
dels i stora internationella tävlingar i Los Angeles (S :ta Clara) 
och dels i de amerikanska utomhusmästerskapen i Lincoln, 
Nebraska. I de senare tävlingarna, som gick samtidigt med 
våra mästerskap, slog hon två nya europarekord, dels på 800 m 
och dels på 1500 m frisim. Trots detta gick hon icke till fina l. 
De amerikanska flickorna var för svåra. Vid tävlingarna i Los 
Angeles satte hon också två svenska rekord, d els 400 m och 
dels 800 m på kort bana. 

Till de internationella polska inomhusmästerskapen i W ars
zawa i simhopp reste en svensk trupp under ledning av Gunnel 
Weinås i slutet av april. I truppen ingick Mats Lindberg, 
Gunilla Henriksson och Ulrika Knape. Bäst lyckades Ulrika 
som belade en 6 :e plats i svikthopp. 

I de internationella simhoppstävlingarna i Rostock 18-19 
maj deltog Tord Andersson och Agneta Henriksson utan större 
framgångar. I truppen ingick förutom ledaren Harald Hanson 
även Eva Ekdahl, men hon skadade redan i inhoppningen en 
axel och kunde sedan icke deltaga. Tord blev 7:a i höga och 
10:a i svikthopp medan Agneta blev utslagen i försöken och 
hamnade på 14 :e plats. 

Vid midsommartid reste en hopptrupp bestående av C laes 
Dahlgren, ledare, Christer Sandstedt och Mats Lindberg för att 
deltaga i internationella hopptävlingarna i Warszawa. De båda 
hopparna deltog i såväl svikt- som höga hopp men nådde inte 
några framgångar i någondera grenen. 

I de tjeckiska internationella mästerskapen i simhopp i Prag 
6-7 juli deltog Tord Andersson och Christer Sandstedt under 
ledning av Harald H anson. Tord belade tredjeplatsen i höga 
och 4 :e i svikthopp med poängen 439,10 resp. 400,90 och 
Christer blev 10:a resp. 5:a i motsvarande grenar med poängen 
326,70 och 391,90. 

Nordiska ungdomslandskampen i simhopp var i å r förlagd 
till Tönsberg i Norge och vi deltog där med fyra flickor och 
fem pojkar under ledning av Jan-Erik Nilsson och Gunilla 
Henriksson. Våra duktiga hoppare hemförde segern före Fin
land och Norge. Ulrika Knape blev dubbelsegrare genom att 
taga hem såväl svikthopp som höga hopp, Margareta Henriks
son vann 1-m-svikten. Manfred Magass motsvarande för pojkar, 
Hans Klingenstierna 3-m-svikten. Agneta Henriksson blev 2:a 
efter Ulrika i både svikt och höga hopp. 

Omedelbare efter finalen i svikthopps-SM i Jönköping flög 
Christer Sandstedt till de internationella tävlingarna i simhopp 
i Bolzano för ltt om möjligt kvalificera sig till OS. Han kom 
tyvärr fram sedan första avdelningen var avverkad men fick 
genom tillmötesgående från arrangören "hoppa ifatt " . Detta 
fö rhållande samt den långa resan gjorde att Christer icke 
kunde upprepa sin fina serie från Jönköping och hamnade på 
en undanskymd plats i prislistan. 

Under april månad reste Tord Andersson till USA för att 
under den amerikanske hopptränaren Ward O'Connell:s ledning 
dels träna i tre veckor och därefter som avslutning deltaga i de 
Amerikanska Mästerskapen. Han deltog här i såväl 1 som 
3 m-svikt samt i höga hopp och belade platserna 7, 8 och 11, 
vilket Hr anses bra i den hårda konkurrensen. 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 
Inomhus-SM i simning avgjordes i år i Halmstad 6-7 april. 

Här fick Gunnar Larsson sitt genombrott och tog hem två 

A 

mästerskap, 200 m medley och 800 m frisim båda på nya re
kordtider och silver på 200 m frisim efter Lester Eriksson som 
satte nytt svenskt rekord med 1.56,5. Aven Gunnar va~ här 
under 2 minuter genom att notera 1.58,7 och nytt distrikts
rekord för Skåne. På damsidan underskred Yvonne Brage sitt 
rekord på 200 m bröstsim och simmade på tiden 2.49,7 liksom 
Britt-Marie Hammarsten som sänkte sitt rekord i 200 m 
ryggsim till 2.33,2. Det blev mästerskapsrekord i samtliga 
grenar utom 4 X 100 m frisim damer. (Simsport nr 4.) 

SM i livräddning avgjordes i Jönköping den 16 juni och 
hade samlat ett rekordartat litet antal deltagare, 8 damer och 
tre herrar. Mästare på damsidan blev Katarina Landerstedt 
och bland herrarna Markku Närhi. 

Utomhus-SM i simning och hopp i Jönköpings nya Rosen
lundsbad, som på uppdrag av Jönköpings stad invigdes av 
förbundsordf. Lars Schött blev en strålande simfest med många 
och löftesrika resultat i bassängen. Där slogs ett Europa-rekord 
(Peter Feil 2.08,0 på 200 fjäril) och 11 svenska rekord plus 
givetvis en mängd distriktsrekord. Det var mycket glädjande 
resultat med tanke på den förestående olympiaden och mellan
kommande landskamper mot Tyskland och Frankrike. Peter 
Feil - Lester Eriksson - Hasse Ljungberg - Ingrid Gustavs
son (17 starter och cre segrar) - Christer Sandstedt (slog Tord 
på svikten) och Gunnar Larsson är namn man särskilt minns 
från detta SM. (Utförligt refera t Simsport nr 7/8.) 

Inomhus-SM i vattenpolo såg i år en ny gammal mästare, 
SKK stod som slutsegrare när serien var färdigspelad. Fjolårs
mästarna Tunafors hamnade på fjärde plats efter Neptun och 
Västerås som i tur och ordning belade platserna närmast SKK. 
(Simsport nr 4.) 

Utomhus-SM spelades i år i cup-form och även den mästar 
titeln hemfördes av SKK som i slutspelet tog full pott. Tvåa 
blev Tunafors på ett måls bättre målskillnad än arrangörs
föreningen Västerås SS. Fyra blev SK Neptun. (Simsport nr 

7/8.) 

Junior-SM i vattenpolo. SKK fullbordade mästerskapsraden 
1968 genom att även lägga beslag på juniortiteln. Vid slut
spelet som avverkades i Stockholm gick laget obesegrat ur 
striden. Tvåa Västerås SS med Hellas på tredje och Göteborgs 
KK på fjärde plats. (Simsport nr 1 1969.) 

Inomhus-SM i simhopp avgjordes i Stockholm 29-31 mars 
i GIH-badet. Ulrika Knape tog hem mästerskapet på 1 m:s 
svikten och i höga hopp, medan Gunilla Henriksson vann 3 
m:s svikten. I Tord Anderssons frånvaro (i USA) vann Göran 
Lundqvist 1 m :s och Mats Lindberg 3 m :s svikten medan 
Toivo Ohman, "still going strong", lade beslag på tecknet i 
höga hopp. Bästa klubb blev GKK med 46 poäng före S 02 
23 och SKK 21 poäng. (Simsport nr 4.) 

Junior-SM i simhopp avverkades i Eriksdalsbadet 13- 14 
juni. 

Riksmästerskapet i konstsim a rrangerades i GIH-badet i 
Stockholm den 17 augusti. I samband med mästerskapet arran
gerades även figurtävlingar för klasserna C och D. Rjksmäs
tare i konstsim blev, Solo: Barbro Axelsson, Norrtälje och 
Par: Marianne Bengtsson-Anette Eriksson, SK Ncptun. (Sim
sport nr 9.) 

SUM-SIM:s riksfinal gick som vanligt i Gävle i allhelgona
helgen och tävlingen blev även nu en succe. Resultatmässigt 
var de individuella insatserna mycket lovande för framtiden. 
Vad sägs exempelvis om 10 man under minuten i pojkar A 
eller två flickor i klass B med tiden 1.04,8 på 100 m frisim. 
(Simsport nr 11.) 

SUM-HOPP. Tävlingen avgjordes i Gävle 11-12 maj och 
här dominerade som väntat Göteborgsklubbarna. GKK tog hem 
lagsegern sammanlagt med 1 poäng till godo p~ S 02 som 
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BYGGNADSFIRMAN SIXTEN LINDBERG 

NYBROGA T AN 71 - 114 40 STOCKHOLM 

TELEFON 63 66 55, 63 66 56, 63 66 57 

MARIA 
Tåg- Båt- Flyg - Buss - Charter 

ALLT I RESOR FOR IDROTISFOLK 
0 

AKERI AB Ring och begär offert av 

herr Bosse Gustavsson 
Ansgariegalan 3 

eller herr Yngve Anderson 
117 46 STOCKHOLM 

Telefon 69 69 19 '· 69 57 00 m· :1:1.:12 :n :1;11 

Vasagalan 22 

111 20 STOCKHOLM 
JÄRN, PLÅT och BALK 

Telefon 24 04 50 

Vi klarar allt 

Tåg - Båt- Flyg - Buss - Charter 

AND. SMITH AB 
Rederi 

OLJE IMPORT 

c: 

<. 
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vann klass C. GKK vann B- och Karlstad A-klassen. (Sim
sport nr 5.) 

SUM-SIM-lagkapperna. En nyhet för året var årsklasslag
simmet där distrikten startade med lag efter samma åldersin
delning som gäller för SUM-SIM individuellt. Tävlingen arran
gerades i en kvalomgång uppdelad i 5 regioner och en final 
som avgjordes i Södertälje den 24 mars. Skåne blev bästa 
distrikt genom att vinna 6 av tolv grenar, samla flest poäng 
på såväl flick- som pojsidan. Stockholm tvåa och Småland 
trea. (Simsport nr 4.) 

Skol-SM avgjordes i Kristinehamn och många bra resultat 
uppnåddes. 

ÅRETS BÄSTA SM-KLUBBAR 
1. Stockholmspolisens IF 127 SM-poäng 
2. SK Neptun 106 
3. Göteborgs KK 93 ,, 
4. Eskilstuna SS 92 
5. Stockholms KK 85 

Poängen är s.k. rösträttspoäng och är summerad enligt prin
cipen 7-5-4-3-2-1 för såväl individuell som lagplacering 
i SM för seniorer. 

Dessa fem ovanstående klubbar erhåller rösträtt vid 1969 års 
förbundsmöte. 

SVENSKA REKORD 
Under året har 35 nya svenska rekord noterats, 20 på lång 

och 15 på kort bana. Av dessa är 4 Europarekord. Dessutom 
tillkommer 2 nationsrekord s.k. bästanoteringar i lagsim. Gäl
lande rekordlista pr 31/12 1968 är införd i Simsport nr 1 1969. 

HEDERSMÄRKET 
Hedersmärket har av styrelsen tillerkänts följande simmare 

som uppnått stipulerade 10 poäng: Sven von Holst, Stockholms 
KK, Gunnar Larsson, Malmö S, Elisabeth Berglund, Timrå 
AIF, Yvonne Brage, Skövde SS. 

ST ANDARDMEDALJER I GULD 
har under året erövrats av följande: 

Gunnar Larsson, Malmö S, 200 m frisim 1.55,6. Hans Ljung
berg, Bromma SS, 200 m frisim 2.01,3. Peter Feil, Eskilstuna 
SS, 200 m frisim 2.02,0. Peter Feil, Eskilstuna SS, 400 m fri
sim 4.19,9. Gunnar Larsson, Malmö S, 800 m frisim 8.44,8. 
Sven von Holst, Stockholms KK, 800 m frisim 8.52,3. Tord 
Larsson, Wisby SS, 1500 m frisim 17.28,6. Hans Ljungberg, 
Bromma SS, 200 m medley 2.13,7. Gunnar Larsson, Malmö S, 
200 m medley 2.14,1. Inger Dovenstam, Västerås SS, 100 m 
frisim 1.01,8. Elisabeth Morris, SK Neptun, 200 m frisim 
2.15,3. Berit Larsson, Karlskoga SS, 200 m frisim 2.17,3. Lena 
Petersen, SK Neptun 200 m frisim 2.18,2. Eva Schiller, Söder
tälje SS, 200 m frisim 2.18,6. Ingrid Gustavsson, Luleå SS, 
200 m frisim 2.16,2. Gunilla Jonsson, Malmö S, 200 m frisim 
2.18,0. Lena Petersen, SK Neptun, 400 m frisim 4.50,6. Vera 
Kock, Timrå AIF, 400 m frisim 4.51,3. Elisabeth Berglund, 

Timrå AIF, 400 m frisim 4.48,9. Gunilla Jonsson, Malmö S, 
400 m frisim 4.49,3. Ingrid Gustavsson, Luleå SS, 400 m fri
sim 4.49,5. Lena Petersen, SK Neptun, 800 m frisim 10.00,0. 
Ingrid Gustavsson, Luleå SS, 800 m frisim 9.56,9. Britt-Marie 
Hammarsten, Robertsfors IK, 200 m ryggsim 2.33,2. Yvonne 
Törnqvist, Sthlms-Polisen IF, 200 m ryggsim 2.33,8. Ingrid 
Gustavsson, Luleå SS, 200 m fjärilsim 2.31,5. Lotten Anders
son, Linköpings ASS, 200 m fjärilsim 2.32,4. Agneta Gerling, 
Linköpings ASS, 200 m medley 2.37,0. Eva Schiller, Söder
tälje SS, 200 m ryggsim 2.33,6. 

SERIEVERKSAMHETEN 
Under året har ingen serieverksamhet 1 simning genomförts. 

Svenska Simserien nedlades efter 1967 års tävling. Som en 
ersättning startades 1500-m-pokalen med mycket lyckat resul
tat. Denna typ av tävling kommer förmodligen att följas av 
andra liknande anpassade efter träningsterminerna. 

Rikstävlingen i simhopp 1967-68 genomfördes liksom före
gående år i 3 deltävlingar i hemmabassäng med en därpå 
följande riksfinal, som avverkades i Gävle. 

Serieverksamheten inomhus i vattenpolo har som tidigare år 
genomförts i två divisioner, div. I och Il. I stället för serie har 
utomhus-SM genomförts i cupform utmynnande i ett slutspel 
mellan fyra lag. Junior-SM som genomförts inomhus har 
organiserats enligt motsvarande princip. (Se Mästerskapstäv
lingar.) 

KURSVERKSAMHETEN 
RF och Simförbundet arrangerade den sedvanliga ungdoms

ledar- och instruktörskursen på Bosön 29/4-4/5 med 28 del
tagare. 

Den mer avancerade instruktörskursen, förbundets högsta, 
arrangerades efter uppehåll 1967 återigen på Bosön 27 /11-6/12 
med 15 deltagare. 

Efter OS i Mexico arrangerades en tränarkonferens i Stock
holm 7-8/12, då bl. a. erfarenheterna från OS diskuterades. 

I konstsim har arrangerats en grundläggande kurs för do
mare i Västerås 23-24 november. Kursen var även avsedd 
att utbilda provledare för det nya konstsimmärket i valörerna 
järn och brons. 

Polokommitten arrangerade den 31/8-1/9 en kurs för polo
ledare i Västerås i samband med en generalmönstring av nya 
landslagskandidater s.k. påläggskalvar. 

För hoppinstruktörerna arrangerades en kurs i samband med 
träningslägret för juniorer i Stockholm 16-21 juni. För dis
kussion om erfarenheterna från OS arrangerades en tränar
konferens i Stockholm 29-30 november, där bl.a. de av Tord 
Andersson och Jan Erik Nilsson tagna filmerna under OS 
studerades och kommenterades. 

Två läger för yngre simmare har i år genomförts, ett för 
pojkar i Bjuv och ett för flickor i Båstad. Fem specialläger, 
ett för bröstsimmare i Hjo, ett för s.k. Hlngdistanssimmare i 
Hemmeslöv och för övriga simmare, ett i Linköping, ett i Hjo 
och ett i Röstånga, har arrangerats. 

Dessutom har tre s.k. samlingsläger arrangerats, dels i 
samband med 6-nationers i Stockholm i april, dels i Verdohl 
i Västtyskland mellan landskamperna mot Västtyskland resp. 
Frankrike och slutligen OS-truppens läger i Stockholm före 
avfärden till Mexico. 

Hoppkommittens läger för juniorer hölls i år liksom tidigare 
i Stockholm omedelbart efter JSM. 
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GÖSTA LARSSONS LIVSMEDEL 
Hötorgshallen 26 

STOCKHOLM 
Telefon 11 15 74 

Rekommenderas 

0. M. MAGNUSSON BOKBINDERI 

Drottninggatan 18, 4 trappor 

111 51 STOCKHOLM 

Telefon 21 41 93 

Vi har sänkt priserna på lotter 

fr. o . m. 1 /2 -69 

Katalog på begäran 

G. V. GAJNER AB 
Box 150 39 

161 15 BROMMA 15 

Telefon 08/25 84 00 

K. E. HAGLUND 

Tapetserareverkstad 

Stockholmsvägen 52 

STOCKSUND 

Telefon 85 17 33 

Byggnads- o. Anläggningsmaskiner söljes 

ÅLHEDS BYGGNADSFIRMA 
Sicklauddsvägen 

116 44 STOCKHOLM SO 
Telefon 08/43 21 10, 40 70 15 

OLOV B. OLSSON PLASTINDUSTRI 

Lysviksgalan 83 - FARSTA 

Telefon 94 57 03 

HISS-MEKANO 
Tulegatan 15 

113 53 STOCKHOLM 
Telefon 30 31 64 

Tillverkning och 1Försäljning av Hissdetaljer 

HAMMARSTRÖMS FISKAFFÄR 

Öslgölagalan 31 

Telefon 08/43 37 80 

116 25 STOCKHOLM 

SVENSK 

RÖRENTREPRENAD 

Skonsenvägen 9 

VENDELSO 

Telefon 776 07 70 

BETALD 

ANNONSPLATS 

TANDLÄKARE A. FLYGAR 

>Blommensbergsvägen 165 

HÄGERSTEN 

Telefon 08/45 02 02 

Villa- och Industristängsel 
Grindar - Röc:ken - Staket m. m. 

K. E. ANDERSSON 
Kungsälravägen 34 

SKÄRHOLMEN 
Telefon 08/75710 25 - 4610 65 

.. 

( 



Polokommitten har arrangerat kontinuerliga sammandrag
ningar av landslagskandidaterna samt ett samträningsläger med 
Sovjets landslag i maj i samband med dubbellandskampen i 
Linköping. 

SIMMÄRKEN 
Märkesstatistiken redovisas enligt följande: 

Ungdomens simmärken och kandidatmärket: 

År 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Fisken 

81.040 
74.827 

Magistermärket 

År Järn 
1964 4.451 
1965 5.455 
1966 9.833 
1967 
1968 

8.032 
11.878 

Järn 
65.680 
50.832 
81.306 
68.247 
75.058 

Brons 
6.981 
4.976 
8.180 
7.828 
8.291 

Brons Silver 
32.363 23.871 
23.746 18.526 
46.743 31.394 
34.849 32.721 
38.903 32.122 

Silver Guld 
2.247 1.587 
2.287 1.744 
5.446 2.761 
4.669 2.848 
6.050 2.649 

Påbyggnadsplaketten och elitmärket 
År Brons Silver Guld 
1964 246 74 46 
1965 186 44 41 
1966 278 95 42 
1967 228 162 60 
1968 240 154 79 

Simhopparmärket 
År Järn Brons Silver Summa 
1964 681 198 17 896 
1965 501 140 16 657 
1966 999 22 2 1023 
1967 512 19 6 537 
1968 893 272 43 1.208 

SIMFRÄMJANDET 

Guld Summa 
10.665 132.579 
11.155 104.259 
21.686 181.129 
22.818 239.675 
25.031 245.941 

Emalj Summa 
271 15.536 
285 14.747 
415 26.635 
418 23.795 
568 29.436 

Elit Summa 
46 407 
59 330 
42 457 

117 567 
78 551 

Simborgarmärket 
År Summa 
1964 110.405 
1965 110.704 
1966 162.150 
1967 170.803 
1968 

Simförbundet har liksom alla tidigare år haft ett mycket 
gott samarbete med Simfrämjandet. Simborgarmärket är ju ett 
gemensamt ekonomiskt intresse för båda, och ur rådgivande 
syfte verkar den gemensamma Badbyggnadstekniska kommitten, 
vars ledamöter utses ur båda organisationerna. 

Simborgarsommaren 1968 var mycket god liksom året före 
och troligen är en ny rekordnotering att vänta när det definitiva 
resultatet föreligger. Förbundets ledamöter i Simfrämjandets 
styrelse har under året varit Sigfrid Heyner, Lars Schött och 
Gösta Olander. Lars Olow Nyberg är ordinarie ledamot i 
Simfrämjandets styrelse sedan årsmötet 1968. Förbundets revi
sor i Simfrämjandet har varit Stig Ohlsson med Toivo Ohman 
som suppleant. Stig Lindahl har varit ledamot i Simborgar
kommitten. 

TIDSKRIFTEN SIMSPORT 
Förbundsorganet Simsport utkom med sin 23 :e åtgång 11 

nummer, varav ett dubbelnummer (nr 7-8). 

A 

INTERNATIONELL 
REPRESENTATION 

Vid kongressen i Mexico där förbundet representerades av 
Bertil Sällfors och Lars Schött omvaldes förbundets hedersord
förande, Bertil Sällfors, till vice president i FINA. Han är dess
utom sekreterare i LEN. Gösta Olander och Henry Runströmer 
är ledamöter av FINA :s och LEN :s hopp- resp. simkommit
teer. Aven de omvaldes vid kongressen i Mexico. 

SOK och RF 
Bertil Sällfors är förbundets representant i Sveriges Olym

piska Kommitte och medlem i dess arbetsutskott. Birgitta 
Hjalmarson är förbundets representant i RF :s kommitte för 
kvinnlig idrott. 

UTMÄRKELSER 1968 
Förgyllt förtjänsttecken 

Erik Adamsson, Falun. Gunnar Crone, Stockholm. Göte 
Eriksson, Höganäs. Arne Norrström, Falun. Gunnar Sulling, 
Stockholm. 

Förtjänstmedalj silver 
Gunnar Werner, Karlstad. 

Förtjänstdiplom 
Nils Anderberg, Höganäs. Gunnar Blomqvist, Höganäs. Stig 

Candell, Falun. Arne Engström, Höganäs. Olof Gerling, Lin
köping. Elsa Holmberg, Höganäs. Höganäs Simsällskap. Bengt 
Jonsson, Linköping. Clas-Göran Carlson, Höganäs. David 
Carlson, Höganäs. Sven Nilsson, Kristinehamn. Åke N ilsson, 
Ronneby. Jan Norell, Falun. Rcimar Vouikivi, Höganäs. Bertil 
Åström, Falun. 

Förtjänstplakett guld 
Tidningen Expressen. 

Förtjänstplakett silver 
Karl-Erik Dahlquist, Ljungbyhed. Folke Glemme, Jönköping. 

Arne Israelsson, Ronneby. Stig Lagerberg, Jönköping. Nils
Gunnar Nilsson, Ljungbyhed. Bengt Palmberg, Jönköping. Sven 
H. Svensson, Jönköping. 

EKONOMI 
Anslag 

Under det gångna året har förbundet erhållit följande anslag 
för sin verksamhet: 
Förvaltningsbidrag 65.000: -
Konsulentverksamhet 30.000: -
Kurs- och instruktionsverksamhet 
Distriktsorganisationernas verksamhet 
Kongresser och int. samarbete 
Materialanslag 
Filminköp 
Sveriges Olympiska Kommittc 

Nils Backlunds Minne 

60.000: -
100.500: -
30.000: -
25.000: -

7.500: -
60.000: -

Under året har ur Nils Backlunds Minnesfond utdelats ett 
stipendium å kronor 3.000: - till Bo Alm, Stockholm. 
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MÅRDENS MÖBLER AB 
KORSVÄGEN 18 - ROSLAGS-NÄSBY 

TELEFON 08/58 22 23 

Persienner - Kornischer - Omstoppningar 

Låga priser - Kredit ordnas 

Bröderna Erikssons Smides- & Mekaniska 
Verkstad 

Kvarnberget, Gustavsberg 

0766/308 88 

LIDINGÖ FISKAFÄR 
F. Böni 

Friggavägen 24 
Telefon 65 03 46 

har färsk Fisk, Grönsaker & Delikatesser 
Hummer • Räkor, Fågel, Rökt lax 

HANS HERTZBERG AB 
Box 44 - Lidingö 1 

Telefon 765 27 40 

Plastvaror 
Generalagent för Gurit AG, Schweiz 

AB HERMAN LARSSON 
Skyltar och Reklam 

Tyresövägen 357 - ENSKEDE 
Telefon 59 07 48, 59 95 25 

Skyltmålning, Glasskyltar, Väg- & Trafikskyltar, 
Silk-Screen 

Spec. Masonitskyltar föt byggnadsfirmor 

ENSKEDE 

GULDSMEDSAFFÄR AB 

St. Gungansväg 9 

ENSKEDE 

Telefon 49 45 85 

KÅGES Herr- och Juniorkläder 
Sluregalan 26 - Sundbyberg 

Telefon 28 03 26 

Ett besök lönar sig 
- Rekommenderas -

ING.-F:A ERICH KALJOT 

Hagavägen 136 

SUNDBYBERG 

Telefon 29 87 00 

NYA BJÖRKNÄS V ARV 

Kvarnvägen 17 - KLINTEN 

Telefon 08/7152803 

Vinterförvaringar och Utrustning 

SOLNA-KORV 

GE-DE 
Tobak- & Papper 

Gunnar Dahlgren 

Skytteholmsvägen 24 

Telefon 82 40 70 

Solna Centrum - SOLNA 

Pipspecialist - Lotter - Busskort 
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Tillgångar, skulder och eget kapital 1/t 1968 

Tillgångar 
Kassa, bank och postgiro 
Pensionsmedel - bank 

Depositioner 

383.087: 73 
50.414: 53 433.502: 26 

Obligationer (dagsvärde 31/12 16.050: - ) 
Kontorsinventarier 

2.836: 19 
16.000: -

1:-
47.997: 95 
62.505: 34 

Lager av simmärken etc. 
Fordringar av diverse personer 

Kronor 562.842: 74 

Skulder och eget kapital 
Källskatter 
Pensionsmedel 
Nils Backlunds Minnesfond 
Skulder till diverse personer 
Oredovisade anslag 
Kapital balanserat 
Överskott för verksamhetsåret 

74.844: 42 

11.393:-
50.414: 53 

3.979: 25 
245.083: 70 
174.750: -

2.377: 84 77.222: 26 

Kronor 562.842: 74 

Vinst- och Förlusträkning den 1/1-31/12 1968 

Intäkter 
Simmärken 
Simborgarmärket 
Diplom, materiel 

.!. föreningsrabatter 

Räntor och obl.-vinster 
Är sa vgifter 
Brevskolan 
Filmslingor 

Kanslikostnader 
./. förvaltningsbidrag 
Styrelsen 
Kommitteerna 

.!. förvaltningsbidrag 
Tävlingar 
.!. tä vlingsinkomster 

.!. RF-anslag 
Komitteernas verk-
samhet 
.!. RF-anslag 

Konsulentverksamheten 
.!. RF-anslag 

Föreningsbidrag SM 
Instr. o. tränv. 
SM-resor 
Utlandsresor 

.!. tid. avsatta medel 

Distriktens verksamhet 
.!. RF-anslag 

Idrottsmateriel 
.!. föreningsbidrag 

.!. RF-anslag 

Utmärkelser, priser 
Representation 
Filmer och reklam 

502.776: 49 
162.052: 21 
154.649: 79 819.478: 49 

120.976: 24 698.502: 25 

23.500: 22 
6.890: -
6.264: 40 

21.839: 03 

Kronor 756.995: 90 

Kostnader 
196.578: 04 

50.000: - 146.578: 04 
22.576: 05 

9.289: 25 31.865: 30 

15.000: - 16.865: 30 
217.667: 12 
100.000: - 117.667: 12 

4.000: - 113.667: 12 

128.029: 12 
60.000: - 68.029: 12 

33.155: -
30.000: - 3.155: -

63.370: -
44.100: -
23.357: 70 

3.050: -
2.050: - 1.000: - 135.827: 70 

169.500: -
100.500: - 69.000: -

30.824: 99 
4.003: - 26.821: 99 

25.000: - 1.821:99 

3.455: 46 
3.476: 60 
3.943: 94 

Läkare o. obl. undersökning 2.115: -
Rese- och olycksfallsförsäkr. 1.755: 25 

Kurslitteratur 
Distriktsledarekonferens 
Kongresser o. intern. samarbete 
.!. RF-anslag 

OS-förberedelser 161.302: 32 
.!. SOK-anslag o . bidrag 99.660: -

OS Mexico 
Årsmötet 
Årsavgifter 
Skatter 
Lands lagsdräkter 
Simsport 
Avskrivning (fordr. av div. personer) 
Överskott för verksamhetsåret 

26.353: 47 
26.000: -

Kronor 

Tillgångar, skulder och eget kapital 
Kassa, bank och postgiro 714.965: 61 
Pensionsmedel - bank 50.414: 53 

Depositioner 
Premieobligationer (1959 o. 1965, dags
värde 16.050: - ) 
Kontorsinventarier 

16.351: 30 
3.922: -

353:47 

61.642: 32 

13.186:39 
1.381:34 
1.769: 10 

37.238: -
2.814 : 25 
3.516: 52 
1.337:50 

43.793: 19 

756.995: 90 

765.380: 14 

2.976:19 

16.000: -
1:-

Lager av simmärken etc. 74.832: 66 
Diverse debitorer 81.316: 95 

Kronor 940.506: 94 

Skulder och eget kapital 
Källskatter 
Pensionsmedel 
Nils Backlunds Minnesfond 
Oförbrukade anslag 
Diverse kreditorer 
Reserv för skatter 
Kapital balanserat 
Överskott för verksamhetsåret 

SLUTORD 

77.222: 26 

10.599: -
50.414: 53 

651:51 
192.650: -
529.036: 45 
36.140:-

43.793:19 121.015:45 

Kronor 940.506: 94 

Förbundets samarbete med press, radio och TV har under året 
varit givande. 

Förhållandet till pressen har styrelsen sökt förbättra genom 
anordnande av en presskonferens och genom åtgärder för en 
fortlöpande pressinformation. 

Ett varmt tack till tidningen Expressen för det värdefulla 
ekonomiska och publicistiska stödet åt SUM-SIM-tävlingarna . 
Ett tack också till Dagens Nyheter för dess värdefulla stöd 
och propaganda för simborgarmärket. 

'A ven till alla övriga, som på olika sätt skänkt Simförbundet 
sitt stöd under det gångna året - ett år, som gett bl. a. 35 
nya svenska rekord, varit ekonomiskt givande och präglats av 
en imponerande breddverksamhet - vill Simförbundet framföra 
sitt varma tack . 

Styrelsen 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Undertecknade, utsedda att granska Svenska Simförbundets 

räkenskaper och förvaltning för arbetsåret 1 januari-31 decem
ber 1968, får efter verkställt uppdrag avgiva följande berättelse. 

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av för
bundets räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som läm-
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nar upplysning om förbundets ekonomi och förvaltning, även
som inventerat förbundets värdehandlingar, bank- och kassa
tillgodohavanden samt deltagit i inventeringen av varulagret. 

Räkenskaperna har siffergranskats genom undertecknad Hey
ners försorg. 

Balans- samt vinst- och förlusträkningarna slutade å kr. 
940.506: 94 respektive kr. 756.995: 90, överensstämmer med 
förbundets räkenskaper. 

Då vi icke har några erinringar att göra mot förbundets 
bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller i övrigt be
träffande omhänderhavandet av förbundets verksamhet till
styrker vi att årsmötet fastställer den av styrelsen framlagda 
balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den 
tid revisionen omfattar. 

Stockholm den 6 februari 1969 
A. Ljungquist 

Av Riksidrottsförbundet 
utsedd revisor 

PROPOSITIONER 

S. Heyner 
Svenska Simförbundets 

revisor 

1. Förenings rösträtt vid slmförbundsmöte 
För att erhålla en enhetlig linje när det gäller poängberäk

ning för rösträtt, bidrag o.s.v. föreslår styrelsen följande änd
ring av regel 111, 4:e stycket, 3:e meningen, som härvid Ur 
följande lydelse: 

"De 5 föreningarna utses genom poängberäkning, varvid 
7-5-4-3-2-1 poäng erhålles för individuella finalplace
ringar, för finalplaceringar i lagsim dubbel och för vattenpolo 
tredubbel poäng i förhållande härtill." 

1. SM i livröddning 
Styrelsen föreslår att livräddning utgår ut förbundets mäs

terskapsprogram. Detta innebär att i regel 801 texten : " - - -
samt livräddning" utgår, samt att regel 810 utgår helt. 

Regel 421-423 skall kvarstå som regel för tävlingens ge
nomförande i andra sammanhang än mästerskap. 

3. Norrlöndska Mösterskapen 
Styrelsen föreslår att regel 836, 2 :a stycket "Plaketterna 

bekostas av arrangören" utgår, då denna kostnad numera be
talas av förbundet. 

4. Rekordbestömmelserna 
För förtydligande av rekordbestämmelserna när det gäller 

mellantid i längre lopp resp. lagsimning, föresHlr styrelsen föl
jande tillägg till regel 848 som nytt stycke mellan nuvarande 
1 :a och 2:a: 

"För att mellantid skall kunna godkännas som rekord, gäller 
enahanda bestämmelser; i lagkappsimning kan rekord dock 
sättas enbart på startsträckan." 

S. Åldersgräns för simmörken 
Styrelsen föreslår att minimiUdern för samtliga simmärken 

t.o.m. guldmagistern sänkes med 1 år. Ovriga åldersbestämmel
ser liksom kravet om målsmansintyg t.o.m. 18 år kvarstår. 
Maximigränsen 20 år för erövrande av ungdomens simmärke 
föreslås utgå. Detta innebär följande ändrade lydelse i de olika 
reglerna: 

Regel 921 l:a stycket: 
"Ungdomens simmärkc omfattar ... silvermärkena." Reste

rande del av meningen utgår. 

Regel 921 3:e stycket 
"Prov fö r bronsmärket ... fyller 8 år." 
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Regel 921 4:e stycket 
" Prov för silvermärket ... fyller 9 år." 

Regel 922 
Bronsmärket: (5 prov. Minimiålder 8 år.) 

Silvermärket: (7 prov. Minimiålder 9 år.) 

Regel 923 
2:a stycket: "Prov för ... fyller 10 år." 
Provens omfattning. 
KANDIDATMARKET: (9 prov. Minimiålder 10 år.) 

Regel 931 
1 :a stycket: "Prov för magistervärdigheten ... fyller 11 år." 

Regel 933 1 :a meningen 
" Järnmärket ... fyller minst 11 år ... gren." 

Regel 934 1 :a meningen 
"Bronsmärket ... fyller minst 12 år ... gren." 

Regel 935 1 :a meningen 
"Silvermärket ... fyller 13 år ... gren." 

Regel 936 
"Guldmärket ... fyller 14 år ... 25 betyg." 

6. Konstslmmörke 

Styrelsen föreslår instiftande av ett nytt märke, konstsim
märket, som kan erövras i fyra valörer, järn, brons, silver och 
guld. Följande bestämmelser skall gälla. 

Valörer 
Regel 961 

Konstsimmärket utdelas 
guld. 

valörerna järn, brons, silver och 

järn 
Regel 962 

Följande fem figurer utförs: 
101 Enkelt balettben Svårighetsgrad 1,5 
445 Baklänges volt i gruppering 1,1 
523 Marling 1,2 
201 Delfin 1,5 
530 Kar 1,1 
Figurerna skall bedömas av minst 1 domare (I eller Il klass). 
För att erhålla märket fordras att sammanlagt minst 30 

poäng uppnlts. 

Brons 
Regel 963 

Följande fem figurer utförs: 
102 Balettben med växling vänster 

och höger 
205 Delfin med böjt knä 
430 Tumlare 
301 Omvänd delfin 
505 Kip 
Figurerna skall bedömas av minst 
För att erhålla märket fordras 

poäng uppnlts. 

Silver 
Regel 964 

Svltrighetsgrad 1,6 
1,6 
1,5 
1,7 
1,7 

1 domare (I eller Il klass). 
att sammanlagt minst 40 

Fem figurer skall utföras en!. regel 713 a och 772. 
Figurerna utföres vid tävling och skall bedömas av minst 3 

domare (I eller Il klass). 
För att erhålla märket fordras att minst 45 poäng uppnlls. 

• 

• 



Guld 
Regel 965 

Fem figurer skall utföras en!. regel 713 a och 772. 
Figurerna utföres vid tävling och skall bedömas av mmst 3 

domare (I eller Il klass) . 
För att erhlllla märket fordras att minst 55 poäng uppnås. 

7. Representationsbestämmelser i vattenpolo 
Då numera mästerskapsserierna inomhus i vattenpolo genom

föres höst-vår, föreslår styrelsen, att när det gäller representa
tion i vattenpolo kalenderår utbytes mot annan period, som 
överensstämmer med seriespelets uppläggning. Med anledning 
härav skall till 

Regel 225 3 :e stycket följande tillägg göras: 
"För vattenpolo gäller härvidlag i stället för kalenderår 

perioden 16 september-15 september. I pågående vattenpolo
serie äger simmare dock endast representera en förening." 

8. Val med slutna sedlar 
På förekommen anledning föreslår styrelsen följande nya 

lydelse av regel 112, Besluts fattande, 5:e stycket : 
"Vid val med slutna sedlar skall valsedel upptaga endast 

föres lagna kandidater och detta till det antal valet gäller, 
varken fler eller fär re. Sker ej så är valsedeln ogill." 

9. Simförbundets styrelse, regel 121-121 
Styrelsen föreslllr efter ingående diskussion att antal leda

möter i styrelsen nedskäres frlln nuvarande ordförande och 14 
övriga ledamöter till ordförande och 10 övriga ledamöter. 
Detta innebär att nedanstående regler får följande ändrade 
ordalydelse: 

Regel 113 F öredragningslista 
Pkt 10. "Val av 5 ledamöter i styrelsen för 2 år." 

R egel 121. Sammansättning 
1 :a och 2 :a meningen: "Simförbundets . . . ytterligare 10 

ledamöter. O rdföranden .. . 5 ledamöter varje år." 

Regel 122 Konstituering 
3 :e stycket : "Styrelsen utser .. . utskott, bestående av ord

förande och ytterligare 2-3 ledamöter. Vid samma .. . konst
simkommitten - samt en medaljnämnd och fastställer dessas 
arbetsuppgifter. Högst 2 ledamöter i teknisk kommitte kan 
vara ledamot av styrelsen." 

Regel 123 Sammanträden 
3 :e stycket sista meningen : "Styrelsen är 

möter är närvarande. 

Motivering: 

minst 6 leda-

N uvarande styrelse anses för stor och tungrodd. Avsikten är 
att större beslutanderätt läggs pll generalsekreteraren och VU 
samt at t styrelsen skall handlägga enbart större och principiellt 
viktiga ärenden . 

MOTIONER 
t. Östergötlands Simförbund ang. tillägg till representa
tionsbestämmelserna kapitel Il, regel 224 

Motionen inlämnades till och behandlades av årsmötet 1968 
som beslutade hänskjuta frllgan till styrelsen för utredning. 
(Motionens innehm och motivering, se redogörelse för års
mötet 1968.) 

A 

Efter verkställd utredning har styrelsen beslutat 3.nyo ,..,,51 T

ka motionen med motiveringen att förslaget icke torde v~ra 
det rätta sättet att hjälpa svensk vattenpolosport och om det 
genomföres skulle innebära stora svårigheter för föreningarna 
att planera verksamheten för sina aktiva. Vem bestämmer 
exempelvis över den aktive då dubbelrepresentation blir aktuell 
vid samma tidpunkt? 

Därest årsmötet trots styrelsens avstyrkande bifaller förslaget, 
föreslllr styrelsen följande tekniska regeländringar: 

Regel 224 (tillägg) 
- - - endast 1 förening, "så vida han inte hos Sim förbundet 

anmält sig för dubbelrepresentation en!. regel 225 a." 

Regel 225, J:e stycket ( tillägg. J f r. styr. prop. nr. 7.) 
"För vattenpolo gäller härvidlag i stället för kalenderår 

perioden 16 september-15 september. I pågående vattenpolo
serie äger simmare dock endast representera en förening." 

Regel 225 a (Ny regel) 
"Simmare som önskar representera samma förening som tidi

gare i simning, simhopp och konstsim, men annan förening i 
vattenpolo, skall skriftligen anmäla detta till Simförbundet 
senast en månad före första vattenpolomatch för den nya 
föreningen. Därutöver gäller bestämmelserna i regel 225, dock 
att kravet om 90 dagars karenstid avser endast vattenpolo." 

l. Göteborgs Simsällskap angliende sänkning av mlnlml
lildern för förbundets slmmärken 

Med glädje och tillfredsställelse kan konstateras den för 
varje år alltmer utbredda simkunnigheten i vårt land. Sam
tidigt kan konstateras att nybörjaråldern blir allt lägre. Detta 
torde vara en naturlig utveckling samt resultatet av en om
fattande simpropaganda jämte de ökade möjligheterna att het 
runt fll lära simning. 

Följdriktigt tillvinna sig barnen redan t idigt en god vatten
vana och förmåga, att k lara proven för förekommande sim
märken, trots att de inte uppnått minimiåldern för ifrllga
varande märken. Tyvärr utgör de nuvarande åldersbestäm
melserna ett hinder för dessa märkesintresscrade ungdomar, 
att få erövra de åtrådda simmärkcna. 

De redovisade intrycken från våra simskolor äro i detta 
avseende samstämmiga och stöder nyssnämnda uppfattning. 
Det har samtidigt konstaterats, att intresset för märkesprov
tagning är allra störst inom de yngre åldersgrupperna, medan 
ett stark t, avtagande intresse för märkesprov blivit alltmera 
framträdande inom "magisteråldrarna 13-15 år". Bland de 
sistnämnda synes allmänt den uppfattningen råda, att man inte 
har lust att utföra simprov, som äro ansträngande och tids
ödande för provtagaren. Kort uttryckt : "Det är inte populärt 
längre". 

Med bibehållande av nuvarande minimiåldrar för simmärken, 
blir följden således den, att de yngre, "märkeshungriga" elever
na hindras från att erövra simmärken och högre värdigheter, 
som de fysiskt mycket väl kunna klara av, under det att de, 
som uppnått föreskrivna åldrar uraktlåter att erövra simmär
ken, på grund av ett avsvalnande intresse för provtagning. 

Att en sådan tendens är olycklig är uppenbart bland annat, 
och inte minst därför, att den medför en minskad försäljning 
av simmärkcn och därmed även minskade inkomster för sim
märkesorganisationerna. Det torde därför framstå som ange
läget, att en snar ändring av berörda förhållanden kommer till 
stånd. 

Med stöd av det anförda, hemställer Göteborgs Simsällskap 
hos Svenska Simförbundet att vid instundande llrsmöte den 22 

17 



mars 1969 besluta om ändring genom att sänka nuvarande 
minimi1Hdrarna för samtliga av förbundets simmärken, alterna
tivt helt slopa åldersbestämmelserna. 

Styrelsen hänvisar till eget förslag i ärendet. 

3. Skånes Simförbund med förslag om ändring av stadgar
na kap. I innebärande nedskärning av styrelsens numerär 

Regel 113, mom. 10. Val av fyra ledamöter i styrelsen för 
2 h. 

Regel 121. Simförbundets styrelse skall bestå av ordförande 
och ytterligare 8 ledamöter. Ordföranden skall väljas för 1 år, 
övriga ledamöter för 2 år, 4 ledamöter varje år. Revisor och 
revisorssupplean t väljes för 1 år i sänder. 

Regel 122, 3:e stycket: Styrelsen utser vid samma samman
träde inom sig för handläggning av löpande ärenden ett verk
ställande utskott, bestående av en ordförande och ytterligare 
två ledamöter. Vid samma tillfälle utser ... - fortsättningen i 
enlighet med gällande skrivning. 

Tillägg: Endast en ledamot av styrelsen får vara ledamot i 
varje kommitte. 

Regel 123. Styrelsen handhar ledningen av Simförbundets 
verksamhet. Den sammanträder enligt ordförandes bestämman
de, efter framställning av verkställande utskottet eller om minst 
4 ledamöter i motiverade framställning så begär. 

Kallelse till . . . en!. nuvarande skrivning. 
Det åligger ledamot . . . en!. nuvarande skrivning. 
Styrelsen är beslutmässig, då minst 5 ledamöter är närvarande. 
Regel 131. Verkställande utskottet sammanträder . . . enl. 

gällande skrivning. Utskottet är beslutmässigt, då minst 2 leda
möter är närvarande. I så fall skall dessa vara om beslutet ense. 

Utskottets beslut ... en!. gällande skrivning. 

Motivering: 
Utvecklingen inom svensk idrott har visat, att allt fler special

förbund har gått in på linjen att skära ned antalet ledamöter i 
sin styrelse. Avsikten är att få fram arbetsformer som skapar 
större effektivitet till mindre kostnader. 

Genom den föreslagna nedskärningen av antalet ledamöter 
i Simförbundets styrelse blir denna ett smidigt arbetande organ, 
som har möjligheter till tätare sammanträden. De stora frågorna 
kan penetreras bättre, helhetssynen blir mera markant, när 
ledamöterna förutsättes valda för att fullgöra stora administra
tiva uppdrag eller i kraft av stort tekniskt kunnande. 

Det nu förelagda förslaget förutsätter en viss omorganisation 
av förbundets kansli och en viss utökning av de personella 
resurserna i enlighet med vad som föreslås i den utredning betr. 
Simförbundets arbetsformer, som pågår. 

Styrelsen avstyrker motionen och hänvisar till eget förslag 
i ärendet. 

4. Slmklubben Heptun med förslag om ändring i stadgarna 
kap. I gällande val av ordförande 

Simklubben Neptun föres lår simförbundsmötet 1969 följande 
ändring i Svenska Simförbundets stadgar, Kap. 1, regel 121 
(ang. sammansättningen av Simförbundets styrelse): 

Ordföranden väljes liksom övriga styrelseledamöter för en 
2-årspcriod men skall ej kunna omväljas för påföljande period. 
Regel 121 skulle få följande nya lydelse: 

"Simförbundets styrelse skall bestå av ordföranden och ytter
ligare 14 ledamöter. Ordföranden väljes för 2 år och kan ej 
omväljas i denna styrelsefunktion för påföljande period. Ovriga 
ledamöter väljes likaledes för 2 :h, 7 ledamöter varje år. 
Revisor och revisorssuppleant väljes för 1 år i sänder." 
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Motivering: 
Successionen på ordförandeposten kan genomföras på ett 

smidigare sätt genom att den på angivet vis fastställes i stad
garna. För närvarande betyder ett ordförandeskifte icke sällan 
att den avgående ordföranden till följd av prestigeförlust eller 
av annan orsak går förlorad för den nya styrelsen. Om den 
av SK Neptun föreslagna stadgeändringen vinner bifall kan 
en avgående ordförande " räddas kvar" i styrelsen genom att 
väljas om som "övrig ledamot" och han kan, därest så befinnes 
lämpligt, vid senare tillfälle göra come back som ordförande. 
Under mellantiden får en ny ordförande med nya initiativ 
möjlighet att verka med den föregående ordförandens stöd. 
En mindre lyckad ordförande fä r också genom det nya stad
gandet avgå utan att detta behöver markeras genom ett vid 
hsmötesvalet demonstrerat misstroendevotum. Förslaget om ök
ning av ämbetsperioden från 1 till 2 år är betingat av att den 
längre tiden enligt förslagsställarens mening kräves för att en 
ny ordförande skall hinna förverkliga sina intentioner. 

Styrelsen avstyrker förslaget med följande motivering: 
Det måste vara en fördel för så väl förbundet som simningen 

1 sin helhet att en kvalificerad ordförande kan kvarstå i sin 
befattning för en längre period än två år. Vidare bör en ord
förande varje år både ha rätt och skyldighet att avgå, om han 
så själv önskar eller så eljest bedömes lämpligt. 

Generalsekreterarens 
spalt 

• Resultatet av 1500-meterspokalen är klart och 
kommer att redovisas i nästa nr av Simsport. Segrare 
i herrklassen blev Stockholmspolisens IF med 8 och i 
damklassen Stockholms KK med 6 bland de 50 bästa. 
Individuella segrare Gunnar Larsson, Malmö 17.19,8 
och Eva Schiller, Eskilstuna 19.54,5. 

• Nya idrottsplutoner organiseras i år igen för 1969 
-70 och de simmare som önskar söka till en sådan 
skall inlämna ansökan härom före 1 april. Det finns 
ett fåtal platser vid de aktuella förbanden, I 2 i Karl
stad, I 3 Orebro, I 5 Östersund, I 11 Växjö och K 4 
Umeå. Ansökningsblanketter kan rekvireras från 
kansliet. 

• Militära VM i simning arrangeras i år i Italien i 
juni. De elitsimmare som vid den tiden fullgör sin 
värnplikt ombedes att omgående sätta sig i förbindel
se med kansliet. 

• Universiaden som i år skulle arrangerats i Lissa
bon har efter återbud från arrangören inställts. På 
den korta tid som återstår har ingen ny arrangör 
kunnat skaffas fram varför tävlingen flyttas till 
1970 och går då i Turin i Italien. Tidpunkt bestäms 
i slutet av mars i år vid F ISU-sammanträdet i Prag. 

• jag vill påminna distriktsombuden vid årsmötet 
Forts. sid. 35 



--RÖSTLÄNGDEN--
Antal 
röster 

Blekinge 
( 12 föreningar) 
Frisksportarekl. Kallinge-Ringen 1 
IF Kamraterna, Ronneby . . . . . . . . . . 1 
Karlshamns Simklubb .... . ........ . 
Karlskrona Folk.skolas GoIF ....... . 
Karlskrona Simsällskap . . . . . . . . . . . . 3 
Kungl. Flottans IF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kungl. Karlskrona Kustart. . ...... . 
Kyrkhults Folkskolas IF . . . . . . . . . . 0 
Nätraby Skol IF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Olofströms IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Sölvesborgs GoIF 
Vittuskolans IF 

Bohuslän-Dal 
( 19 föreningar) 

1 
1 

Bengtsfors Boll- o. IS . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bovallstrands Simklubb . . . . . . . . . . . . 1 
Bullarens Skolförening ........... . 
Dals-Eds Skolidrottsförening ....... . 
Färgelanda Skolidrottsförening .. ... . 
Gräskärrs Skolidrottsförening ....... . 
Idefjordens Sportklubb . . . . . . . . . . . . 1 
Hunnebostrands Simsällskap . . . . . . . . 3 
H ällungens Fritidsförening . . . . . . . . 1 
Högsäters Rödakorskrets . . . . . . . . . . 1 
Kungl. Bohusläns Reg:s IF ......... . 
Lysekils Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 3 
Malmöns Simklubb . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Skärets Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Smögens Idrottsförening . . . . . . . . . . . . 1 
Stigens Skidklubb ............... . 
Uddevalla Simförening . . . . . . . . . . . . 3 
Wetteskolornas Simförening ....... . 
Åmåls Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Dalarna 
(22 föreningar) 
Avesta Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Borlänge Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bom Fritidsförening, Orsa . . . . . . . . . . 1 
Falu Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fors Idrottsklubb ................. . 
Färnäs SK . .................... . 
Gagnefs Skolidrottsförening . . . . . . . . 1 
Gränges SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hedemora Simsällskap . . . . . . . . . . . . 3 
Idrottsklubben H eros . ............ . 
Horndals IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Husby Skolidrottsförening . . . . . . . . . . 1 
Häradsbygdens Simsällskap ....... . 
Kungl. Dalregementets IF . . . . . . . . . . 1 
Leksands Idrottsförening . ........ . 
Lima Idromförening . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ludvika SS ... . ....... . .. .. .. ... . 
Orsa Idrottsförening . . . . . . . . . . . . . . 3 
Stora Tuna Idrottsklubb . . . . . . . . . . . . 2 

Svärdsjö IF ................. . ... . 
Vansbro AIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Oje IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Gotland 
(9 föreningar) 
Fårösunds Skol IF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
H emse Skolas IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
KA 3 IF, Fårösund ............... . 
Klintehamns Skolas IF ........... . 
Kungl. Gotlands Reg. IK ......... . 
Slite Idrottsförening . . . . . . . . . . . . . . 0 
Wisby Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Visby Folkskolas IF . . . . . . . . . . . . . . 1 
Visby Kom. Flickskolas IF . . . . . . . . . . 1 

Gästrikland 
(8 föreningar) 
Gävle Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Harnäs-Skutskärs SS . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hedesunda Idrottsförening . . . . . . . . 1 
Hille Skolidrottsförening . . . . . . . . . . 0 
Hofors Allmänna Idrottsförening . . . . 2 
Ockelbo Idrottsförening . . . . . . . . . . . . 0 
Sandviken Simklubb . . . . . . . . . . . . . . 2 
Valbo AIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Götehorg 
( 15 föreningar) 
Badfören. simskola, Näset ......... . 
Chalmers Idrottsförening ......... . 
Göteborgs Damers SS .... .... .. ... . 
Göteborgs Kappsimningsklubb . . . . . . 3 
Göteborgs Kvinnliga IK ......... . 
Göteborgs Polismäns IF . . . . . . . . . . . . 0 
Göteborgs Simsällskap ........... . 
Göteborgs Spårvägars GoIF . . . . . . . . 1 
Kungälvs Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mölndals Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 1 
Simklubben Najaden . . . . . . . . . . . . . . 3 
Simavdelningen 1902 . . . . . . . . . . . . . . 3 
Simklubben Göteborg . . . . . . . . . . . . . . 0 
Simsällskapet Doppingen . . . . . . . . . . 1 
Stegeholms Badgästförening . . . . . . . . 1 

Halland 
(8 föreningar) 
Fagereds Y rkesskolors IF . . . . . . . . . . 1 
Frillesås Badförening . . . . . . . . . . . . . . 1 
Getinge IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Halmstads Folkskolors IF . . . . . . . . . . 1 
Kungl. Hallands Flygflottiljs IF ... . 
Simklubben Laxen ............... . 
Varbergs Gymnastik- o. IF . . . . . . . . 1 
Varbergs Sim- o. Livräddn. SS 

Hälsingland 
( 6 föreningar) 
Brobergs Idrottsförening . . . . . . . . . . 2 
Hudiksvalls Simsällskap . . . . . . . . . . . . 2 

IFK, Bergvik . ... ......... ... . .. . 
Iggesunds Idrottsklubb . . . . . . . . . . . . 2 
Ljusne AIK ....... . .. .. . ........ . 
Sandarnes Sport- o. IF . . . . . . . . . . . . 1 

Jämtland-Härjedalen 
( 11 föreningar) 
Föllinge Idrottsklubb .... . ....... . . 
Gäddede Sportklubb ...... ..... .. . 
Hogdals Folkskolestyrelse ......... . 
Lits Skol IF ............... . ..... . 
Mörsils Skol IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Racklöfska Skol IF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Simklubben Kgir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Stuguns SS ..... ............. .. . . 
Wargentinsskolans IF . . . . . . . . . . . . . . 1 
Y tterhogdals IK .. . ... ........... . 
Ostersunds Simsällskap ........... . 

Medelpad 
(5 föreningar) 
Fränsta SK .... ... .............. . 
Sundsvalls Simsällskap . . . . . . . . . . . . 1 
Sund IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Timrå Allmänna Idrottsförening 1 
Ånge Simsällskap ........ .. . ...... . 

Norrbotten 
(16 föreningar) 
Bodens Bandyklubb . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
SK GeMa ........................ 3 
H aparanda SK-Taktik ......... . . . 
Harads IF . .. . ...... ........ ... . 
IF Kamraterna, Arvidsjaur . . . . . . . . 2 
IF Kamraterna, Tärendö . ........ . 
Jokkmokks SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Jokkmokks Skol IF . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kiruna Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Korpilombolo GoIF ... .. ....... . . 
Kgl. Boden Ingenjörskårs IF ....... . 
Kg!. Norrbottens Pansarba :t IF 
Luleå Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Munksunds Simsällskap . . . . . . . . . . . . 3 
Ramajärvi IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vittangi SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Närke 
(21 föreningar) 
Engelbrekts Skol IF, Orebro . . . . . . . . 0 
Fellingsbro KK ................. . 
Glanshammars Idrottsförening .... . . 
Hallsbergs SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
H ällefors Folkskolas IF . . . . . . . . . . . . 1 
Karolinska Läroverkets IF . . . . . . . . . . 0 
Karlslunds IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kumla SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lindesbergs Simsällskap . . . . . . . . . . . . 1 
Nora SS . . ........... .......... . 
Olaus Petriskolans IF . . . . . . . . . . . . . . 1 
Risbergska skolan . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

19 
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SAHLMANS 
Centralgatan 9 - Telefon 0752/ 102 05 

NYNÄSHAMN 

ATELJ E 
Porträtt - Brudpar - Seriefoto 

Barnfoto - Gruppfoto - Passfoto 

FOTO 
Välsorterad fotoaffär 

Framkallning - Kopiering - Förstoring 

MUSIK 

Pianon - Dragspel - Blåsinstrument 

Gitarrer - Tillbehör - Grammofonskivor 

RADIO och TV 
Fullständig serviceverkstad 

Anlita fackmannen - en garanti för 

god service och välgjort arbete 

Målerifirma 

AND. KÅLBÄCK 

Utför alla slags 

MÅLNINGSARBETEN 

Telefon 0752/103 38 

Elabl. 1910 

NYNÄSHAMN 

som har 

"Den unga staden" 

"Staden vid havet" 

Hickstabadet - friluftsbad med barnvänliga stränder 
och modern campingplats . 

Lövhagens fritidsreservat - bad, camping, friluftsliv, 
bastu och gemytligt värdshus. 

Fritidsanläggningar - Idrottshall, Simhall, ldrollspar
ken, Eslö IP med konstisbanor. 

Sevärdheter: Strandvägen, vacker promenadväg ut
med havet, Hembygdsgård med museum, Kyrkan, 
Hamnen, Utsikten från vattentornet. 

Handel - Hotell - Trivsamma affärer och varuhus 
med goda parkeringsmöjligheler. Nynäshamns Ho
tell, Folkets Hus och pensionat. 

Vi tror all Nynäshamn är den plats Ni söker för se
mestern, utflykten, lägret, kursen eller vad del nu kan 
vara. Kontakta Fritidsslyrelsen tel. 0752/121 10 eller 
146 28. 

Beställning av 

Trycksaker 

emottages av 

NYNÄSHAMNS 

TRYCKERI AB 

Telefon 0752/125 28 



Ramsbergs Idrottsförening ......... . 
Frisksportarklubben Ramund ....... . 
Sikfors-Bredsjö IF .... ... .. .. .. . 
Ställdalens AIK ............ ..... . 
Vasa Skol IF .. .. ... . .... .. ... .. . 
Yxhults Idrottsklubb . . ........... . 
Orebro Folkskolors IF 
Orebro Simsällskap ... . ..... . ... . . . 
Ostansjö Idrottsförening .......... . . 

Skåne 
( 46 föreningar) 
Baskemölla Simsällskap ........... . 
Frenninge-Vollsjö GoIF . .......... . 
Glimåkra Idrottsförening ... .... .. . 
Hammenhögs IF ................. . 
Hanaskogs Idrottssällskap .. . ..... . . 
Helsingborgs SS ................. . 
H errestads Simklubb . . ..... . .. . .. . 
Höganäs Simsällskap ...... . ...... . 
Höörs Simsällskap ........ .... . .. . 
Immels Badplatsförening ........ . . 
Kappsimningsklubben Karpen 
KFUM:s GoIF-avd., Kristianstad .. .. 
Kristianstads Sim- o. Livr. SS 
Kg!. Flygkrigssk. IF, Ljungbyhed .... 
Kg!. N :a Inf.-reg. I 6, Kristianstad .. 
Kämpingebadens Vattenskidklubb ... . 
Landskrona Simsällskap ........... . 
Limhamns Simsällskap ........... . 
Ljungens Villaägare förening . ... ... . 
Lunds Universitets GoIF .. ... .... . 
Löddeköpinges O:a Folkskolas IF ... . 
Lönsboda Simsällskap ............. . 
Malmö Simsällskap .. ......... .. .. . 
SS Oden, Röstånga ...... . ...... . . . 
Simklubben Poseidon .. ... ........ . 
Simklubben Ran . ............ .. .. . 
SK Spiggarna, Bjuv .............. . . 
Simklubben Triton . ..... ..... .... . 
Simsällskapet Delfin, Knislinge . .... . 
S :t Olofs Idrottsförening ......... . 
IF Scania .................... . .. . 
Simrishamns Simsällskap ........... . 
Skepparkrokens Simsällskap ....... . 
Skånes-Fagerhults Simsällskap . .... . 
Spjutstorps Idrottsförening ... . . .... . 
Sösdala SS ...... . .... .. . ....... . 
Tomelilla IF 
Torekovs Simsällskap ............ . . 
Torsebro Badplats, Bjärlön . . . .. . ... . 
Trelleborgs Simsällskap ........ . . . . 
Vinslövs Simsällskap . ............ . 
Ystads Simsällskap ............... . 
Åhus Grundskola . ................ . 
Åstorps Gymnastikförening .. . .. .. . 
l'i.ngelholms Simsällskap ........... . 
Östra Färs Friluftsbad ........... . 

Småland 
(29 föreningar) 
Alvesta Simsällskap . .... .. . . .... .. . . 
Anderstorps SS . ........... . .... . 
Bredaryds Skolidrottsförening 
Böda SS .. .. ............... .. · · · 

1 
0 

0 
0 

3 

0 
3 
0 
1 

1 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
3 

1 

3 
1 

3 
3 

1 

1 
1 
3 

3 

3 

1 
2 
0 
1 

Eksjö Sim- o. Livr. SS ........ .. . . 
Huskvarna Sim- o. Livr. SS ....... . 
Jönköpings Sim- o. Livr. SS . . . . . . . . 2 
Kalmar Läroverks GoIF . . . . . . . . . . . . 0 
Kalmar Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kolboda SK ..................... . 
IF Kamraterna Borgholm . . ..... .. . 
Kosta SK .... ... ... ...... ... ... . . 
Kg!. Norra Smålands Reg:s IF ..... . 
Lamhults Simsällskap • ............. 
Lessebo Gymnastik o. Idrottsför ..... 
Ljungby Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 0 
Markaryds Simsällskap ... . ...... . . 
Mörbylångas Simsällskap . . . . . . . . . . 1 
Nässjö Sim- o. Livr. SS . . . . . . . . . . . . 2 
Oskarshamns Simsällskap . . . . . . . . . . 2 
Ryssby Simsällskap . .. ... ..... . ... . 
Skruvs Idrottsförening ........... . 
Sävsjö Folkskolas Idrottsförening ... . 
Traryds Simsällskap ............ . . 
Vetlanda Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vimmerby Simfrämjande . . . . . . . . . . 0 
Värnamo Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 2 
Växjö Simsällskap .... . .......... . 
l'i.lmhults Simsällskap ... . .... ... .. . 

Stockholm 
( 4 5 föreningar) 
Bromma Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . 3 
Carlslunds IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Danderyds SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Degerby Sportstugeför. . . . . . . . . . . . . 0 
Simklubben Delfinen ........ .. ... . 
Djurholms Idrottsförening .... .. ... . 
Friluftsföreningen Ingarö ......... . 
Gladökvarns Fastighetsägareför. 1 
Grannskapsklubben Skönstaholm .. .. 
Hammargårdens Skolidrotts F . . . . . . 1 

Sim- o. Idrottsklubben Hellas . . . . . . 2 
Husby-Skederids SK .. .. ......... . 
Kanaans SS ............ . ..... .. . . 
IF Kamraterna, Lidingö .... . .... .. . 
IF Kamraterna, Stockholm ......... . 
Kg!. Flottans Idrottsförening . . . . . . . . 0 
Kg!. Krigsskolans IoSK . . . . . . . . . . . . 1 
Kg!. Livgardesskvadronens IF 0 
Kg!. Svea Ing-kårs IF . . . . . . . . . . . . 0 
Kg!. Vaxholms Kustartillerireg:s IF .. 
Kvarnbergsskolans IF . . . . . . . . . . . . . . 1 
Långsjö SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Lännersta Simsällskap ... ....... . . 
Magisterklubben Guldfisken ....... . 
Mälarhöjdens Simsällskap ...... . .. . 
Simklubben Neptun . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nacka Simklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Norra Latins IF .... .. .. . ........ . 
Nynäshamns Sim- o. Livr. SS . . . . . . 1 
Simklubben P lask . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Simsällskapet Tumlaren . . . . . . . . . . . . 1 
Solna Simsällskap . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Spånga Gymnasiums GoIF . . . . . . . . . . 0 
Stockholms Kappsimningsklubb . . . . . . 3 
Stockholmspolisens IF . . . . . . . . . . . . . . 3 
Stockholms Simhopparklubb ... . ... . 
Stockholms Spårvägars GoIF .... . .. . 

Stockholms-tullens IF . . ... .. ...... . 
Sundbybergs IK ...... . ..... . . ... . 
Sätra IK .. ..................... . 
Södertörns SS ................... . 
Södra Latins Idrottsförening .. ..... . 
GT Vikingarna, Lidingö ...... .. . .. . 
Väsby SS .................. . .... . 
Årsta Havsbads Stugägareförening 

Södermanland 
( 14 föreningar) 
Eskilstuna Simsällskap ... ... ..... . 
Flens Simsällskap ...... . ........ . 
Järna Gymnastikförening ..... ... . . 
IF Kamraterna, Strängnäs .. ....... . 
Katrineholms Simsällskap .. .. ..... . 
Lövsta Idrottsförening .. ......... . 
Nyköping Simsällskap ........... . 
Oxelösunds Simsällskap .... ... ... . . 
Simsällskapet för Handikappade 

Nyköping ........ .. ... ..... . .. . 
Solbacka Läroverks IF .. .. ..... . . . 
Södertälje Simsällskap ... . ......... . 
Södertälje Gymnastik- o. SF ....... . 
Tunafors Sportklubb ............. . 
Vingåkers SS ... . ............... . 

Uppland 
(22 föreningar) 
Edsbro Skolungdoms IF ...... ..... . 
Enköpings Allmänna IF ......... .. . 
Estuna Skol IF ......... . . . ..... . 
Gimo Simsällskap 
Hallsta Idrottsklubb 
Heby Allmänna IF .. ............. . 
Idrottsklubben Sirius ....... ... ... . 
Kg!. Flygkadetternas Idrotts- och 

Skytteförening ...... . ......... . . 
Kgl. Ros!. luftv.reg. IF ..... . ..... . 
Kgl. Upplands Flygflottiljs IF ... . . . 
Marielunds Simsällskap ........... . 
Märsta SS .. ........... . ......... . 
Norrtälje Folkskolors IF ......... . 
Norrtälje Simklubb ........... . ... . 
Rasbokils Simsällskap .......... ... . 
Roslags-Lännas Skolas IF . . ....... . 
S 1, IF Blixten ............ .. ... . 
Sigtunaskolans IF . . ......... . ... . 
Sigtunaskolans Hum. Lärov. IF . . . .. . 
Upsala Simsällskap ....... ........ . 
Upsala Studenters IF ........ . .... . 
Österby Simsällskap ....... ...... . 

Värmland 
(21 föreningar) 
Arvika SS ......... .............. . 
Bregårdsskolans GoIF ............ . . 
Degerfors Simsällskap ............. . 
Filipstads Grundskol IF ... ... ..... . 
Filipstads Idrottsförening ......... . 
Frykeruds Skolors GolF ... ... .... . . 
Granbergsdals Idrottsförening 
Grava Skolas GoIF ............. . 
Karlskoga Simsällskap 
Karlstads Simsällskap 

0 
2 

1 
1 
0 

3 
2 
1 

3 

3 
1 

3 
2 

3 
2 

1 
1 
3 
3 
0 
2 

1 
1 
1 

0 

3 
1 
0 

1 
3 

3 

3 

1 
0 
1 
3 

0 
1 

3 

3 



DALARÖ 
Elektriska lnstallationsaffär 

Innehavare Erik R. Ösferlund 

Försäljer: 
Lampor - Värmeapparater - Elektr. Spisar 

Television - Radio 
Utför: 

Elektriska belysnings- och kraftinstallationer 
Av Älvkarleby Kraftverk godkänd 

entreprenör 

Odinsvögen 18 
Telefon 0750/502 05 

GUSTAF SEHLBERG 

MÅLERI AB 
Finnlorpsvögen 7 

NACKA 

Tel. 7163540, 7166371, 7166111 

Utför allt i 

MÅLERIBRANSCHEN 

STJERNQYIST 

MEKANISKA VERKSTAD 

Glömsfa 197 

HUDDINGE 

Telefon 710 73 73 

HSB I NYNÄSHAMN 
HSB - Hyresgästernas Sparkasse-

Det GODA BRODET kommer från 

LÄNNERSTA. 

BAGERI AB' 

Lönnerslavögen 34 

LÄNNERSTA 

Telefon 715 12 11, 715 12 01, 715 22 50 

LARSSONS TOBAK 
Tidningar - Tidskrifter - Papper -

Tekniska artiklar 

CIGARRETT AUTOMAT 

Ombud för Penninglotteriet & 
Tipstjänst 

Ringvögen 18 - VÄSTERHANINGE 
Te lefon 0750/206 74 

BETALD 

ANNONS PLATS 

ERIKSSON CYKEL & MOTOR EFTR. 
- H. Börjesson -

Försäljning av Cyklar, Mopeder, Gräsklippare, 
Båtmotorer - Tillbehör och Service 9 

och Byggnadsförening, en spar
kasseförening, dör medlemmarna 

. FÖRVERKLIGAR SIN BOSTADS- N.ynösvögen 23 - Vöslerhaninge 
DRÖM. 

I 
Telefon 0750/200 98 

- ---,.-------1 
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TEIKES FÄRGHANDEL EFTR. 

Telefon 0752/ 102 90 - 103 77 

Fredsgalan 9 - NYNÄSHAMN 

- en firma med färg -

SIMMARE 
Vi har slang lör slyrketröning 

AB HOA.X 
Askersundsgalan 4 

Telefon 80 23 13 - 86 08 49 
BANDHAGEN 



Kristinehamns Simsällskap ........ . . 3 Gräfsnäs Idrottsförening ......... . 1 

1 
1 
3 
1 
1 

Vallaskolans IF 
Lundsbergs Skolas IF ............. . Herrljunga Sportklubb .... . ...... . Västerås Simsällskap 3 
Lek- o. Simskolan, Likenäs ......... . Järpås Gymnastikförening ........ . . 
Malsjö Simsällskap ............ .. . . IF Kamraterna, Hjo ............. . Ångermanland 

( 8 föreningar) Sportklubben Sifhälla .... .. ..•..... IF Kamraterna, Kinna ...... .. ... . 
St0ra Kils Skolförening ........... . Kg!. .i\lvsborgs reg :s IF . ....... . .. . Brännans Idrottsförening ..... .. .. . 2 

0 
2 

1 
2 
0 
2 
2 

Storfors Fotbollsförening .. . ..... . . 2 Lerdala IF ..................... . Härnösands Simsällskap ... . ....... . 
Sunne Simsällskap .. ............. . Lidköpings Gymn- o . Simsällskap . .. . 3 

3 
0 
3 
2 

3 
1 
2 

Kramfors Idrottsförening ......... . 
Torsby Simsällskap ............... . Mariestads Simsällskap .......... . . Rossöns IF ....... ... .......... . . 
Ulleruds Simsällskap ..... . ....... . 1 

1 
Rydals Gymn- o. Idrottsförening ... . Sollefteå GoIF ...... . ............ . 

Väse Skol IF ................... . Skara SS . . ... .. .. . .. ..... . ..... . Själevads Folkskolors IF ....... . ... . 
Skene Sim- o. Idrottssällskap ....... . Örnsköldsviks Läroverks IF .... . .. . 

Västerbotten 
(7 föreningar) 

Skövde Simsällskap ........ . ...... . Örnsköldsviks Allm. SS ..... . .... . . 
Skultorps simskola, Vibo ......... . 
Tidaholms GoIF ........... . . . . .. . Östergötland 

( 13 föreningar) Byske IF ... . ........... .. ...... . 
Lycksele Idrottsförening ........... . 
Malå IF ....................... . 
Robertsfors IK ....... . ......... . 

1 
3 

Trollhättans Simsällskap 

Västmanland 
( 12 föreningar) 

Borensbergs Allmänna SS ......... . 
Finspångs SK ...... .... ........ . . 
Finspångs Simsällskap .. . ........ . . . 

1 
3 

Sandviks Idromklubb ............. . 
Skellefteå-Rönnskärs SK ......... . 

3 
0 
3 
3 

Arboga Simsällskap .. .. .. .... ... . IF Kamraterna, Vreta Kloster 0 
1 
3 Umeå Simsällskap 

Gideombergsskolans IF ........... . Linköpingspolisens IF ...... .. ..... . 
SoHK Flippers .. .. ......... .. .. . 1 Linköpings Allmänna SS ......... . 
Hallstahammars Sponklubb .... .. . . Simklubben Lore ................. . 

Västergötland 
(20 föreningar) 

Kungsörs Simsällskap ..... . ....... . Mjölby Simsällskap . .............. . 1 
3 
3 
1 

Köpings Simsällskap . ............ . 2 
2 

Motala Simsällskap ............... . 
Alingsås SLS . . . ................ . Sala Simsällskap ...... .. ......... . Norrköpings Kappsimningsklubb ... . 
Idrottsföreningen Elfsborg .. . .. . ... . 3 

1 
3 

Skultuna IS .............. ... .... . Norrköpings Simsällskap ... . ... .. . 
Flundre Skol IF ................. . Strömsholms Simsällskap ......... . Valdemarsviks Simsällskap ......... . 
Falköpings SS ................... . Surahammars Idrottsförening .... ... . Åtvidabergs SS ........... .. .... . 3 

Amerikanska 

trän i ngsmöj ligheter 

Las Palmas 

Mexico-OS satte, som vanligt, efter de st0ra amerikanska 
segrarna igång en diskussion om simsportens förutsättningar på 
olika platser på vårt jordklot. Det framdrogs i denna diskus
sion att man i Amerika och Kalifornien har de nästan perfekta 
förutsättningarna för att bedriva simidrott året runt. Klimat och 
idrottsorganisationen med egna anläggningar ger här simmarna 
helt andra förutsättningar än t .ex. i Sverige. 

Det finns dock på närmare håll än Kalifornien samma för
utsättningar, nämligen på de "försvenskade Kanarieholmarna". 
Flera svenska klubbar har tidigare upptäckt detta men konstigt 
nog har mycket litet nämnts om denna möjlighet för svenska 
simmare i samband med landslagsträning under t.ex. julledig
heten eller vinterlovet. 

Jönköpings Sim- & Livräddningssällskap och Göteborgssim
marna har dock helt utnyttjat denna möjlighet till sommarträ
ning mitt i vintern när dessa i jul- och nyår sände ner simmar
trupper på c:a 40 resp. 30 man till Las Palmas. 

Båda klubbarna gästade Spaniens största simklubb, Club 
Natacion Metropol i Las Palmas och hade möjligheter att 
träna i klubbens egna simanläggning, som vad det gäller bas
sängutrymme var nästan lika stor som 1968 års SIM-SM-arena 
Rosenlundsbadet i Jönköping. De svenska klubbarna tilldelades 
frikostigt bassängutrymme och vad gäller jönköpingssimmarna 
så disponerade dessa hela sportbassängen (50 m, 10 banor) och 
hoppbassängen helt ensamma varje morgon två timmar under 

tio dagar. Bassängtemperatur 23-24 grader och lufttemperatur 
c :a 25 grader gjorde naturligtvis träningen särskilt lätt att ge
nomföra. 

Många svenska klubbar måste naturligtvis avundas dessa 
möjligheter till att bedriva simsport men man bör då veta att 
det även i Spanien krävs pengar för att driva en anläggning 
av detta format. Simmarna betalar visserligen ingenting för att 
utöva sin sport men i stället få r ett antal mycket rika och 
idrottsintresserade personer i Las Palmas betala så mycket 
mer. Club Metropol, som utöver simning har basketboll, tennis 
m.m. på sitt program består av 2.000! medlemmar, som i in
trädesavgift i klubben betalar en avgift på c:a 2.000 svenska 
kronor. Därefter betalar man en månadsavgift på 500: -. För 
dessa pengar får man tillstånd att på vissa bestämda tider ut
nyttja t.ex. simanläggningen. Tiderna för simträning går dock i 
första hand. På simanläggningen finns också en gymnastiksal, 
naturligtvis med alla moderna styrketräningsapparater modell 
USA, basketbollplaner samt väl tilltagna sällskapsutrymmen 
med restaurant med dansgolv och bar med badfåtöljer och and
ra bekvämligheter. Heltidsanställd tränarkår finns också och 
resultaten av denna jättesatsning på simsporten i Las Palmas 
är att man f.n. är Spaniens starkaste simklubb med ett herrlag, 
som t.o.m. svenska herrlandslaget skulle få jobb med. 

Den bästalista för Club Metropol, som överlämnades till un
dertecknad ger fullt belägg för detta eller vad sägs om följande: 

100 fritt : 1. 56,7. 6. 57,6. 200 fritt: 1. 2.02,0. 6. 2.08,8. 
400 fritt: 1. 4.21,4. 2. 4.21,6. 1500 f ritt: 17.45,0. 100 bröst: 
1.09,5. 200 bröst: 1. 2.38,6. 100 rygg: 1. 1.01,7. 200 rygg: 1. 
2.18,2. 100 fjäril: 1. 58,7. 200 fjäril: 1. 2.09,5. 200 medley: 
1. 2.15,8. 400 medley: 1. 4.58,7. Listan gäller för 50 meters
bana 1968. 

Damlistan är inte alls av samma klass, vilket var lite för
vånande när man såg ungdomsgrupperna där flickorna syntes 
vara flitigast. 

Christer J une f elt 
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ANDERSSONS PLÅTSLAGERI EFTR. 
Innehavare: K. Lennart Larsson 

Stora Brännbovägen 26 - SIGTUNA 
Telefon 0760/ 503 79 

- Utför alla slag av plåtslageriarbeten -

6t. ~lofs 
~ri!I 

Telefon 0760/504 83 

Hamburgare 
Pommes frites 
Grillade rätter 
Wienerkorv 
Glass 

SIGTUNA 

DERINGERS 
Cafeteria och Konditori 

NOISETTE 
MÄRSTA 

Den hemtrevliga restauranten med 
konditori 

STATIONSGATAN 4 - MÄRSTA 

01- och vinrättigheter 
Spriträttigheter för slutna sällskap 

Särskilt klubbrum 
Även hela lokalen kan abonneras 

TELEFON: 0760/ 144 40 

BAR - KONDITORI 
I MÄRSTA CENTRUM 

Snobblunch och goda smörgåsar 
serveras 

TELEFON : Butik och servering 0760/125 41 

TRÄFFEN LIVSMEDEL 
Telefon 0752/300 39 

ÖSMO LIVS 
Telefon 0752/300 80 

Välsorterad i Livsmedel och Delikatesser 
lnneh. Ulf Sundin 

OSMO 

HALLINS EFTR. JÄRN & FÄRGHANDEL 

JÄRNA 

Telefon 07551700 62 

Rekommenderas 

BYGGHADSAKTIEBOLAGET 

BRÖDERNA G. och T. ANDERSSON 
Fack 241 - Upplands-Väsby 2 

Utför alla Inom branschen förekommande 
arbeten, maskinellt och med handkraft 

Telefon 0760/314 58, 311 88 
Telefon 0760/343 13 (Kontor) 

BOLLST ANÄS RÖKERI 
Bjursväg 34 

Telefon 0760/322 64 
BOLLSTANÄS 

Rekommenderas 

GÖSTA ANDERSSON 

EFTR. 
Erikssund, Sigtuna 

Telefon 0760/ 530 48 

Livsmedel 

Porslin och Husgeråd 

Fönsterglas 

För effektiv körkortsutbildning 

Välkommen till 

ELLSTRÖMS 

TRAFIKS KO LA 
Tingvallavägen 9 - MÄRSTA 

Hammarbyvägen 48 - Upplands Väsby 

Telefon 0760/ 116 00 

JÄRNA GUMMIVERKST AD 
H. Lundquist 

N. Järnvägsgatan 19 - JÄRNA 
Telefon 0755/709 31 - Bostad 709 21 

Vulkanisering, Regummering, Hjulbalansering, 
Vätskefyllning 

Nya och begagnade däck - Servicevagn 

BETALD 

ANNONSPLATS 

. ______________________ ...;,_ ______________ __________ . 
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Detta trodde vi om 1 968 : 

HO"r•1 -.. 
100/na -;i; ---;;,; 
*fntf IJJ.• }_OflJ 

') 
4CC/m1 lbJ/) 421/) 

IOO/.z11 IJ1/) 'J.11/> 

1100frwt ,,_1(),0 1110,] 

1001ir6tr t .OIJ 1.12j) 

100•·.uz 1.l!,O 2J4/) • trJOl,_,;i ,.,, 
'""" - 2..»fl'Aril UJ4/J Jlt,J 

Jl»rm ,,, ,,,.,. 
,.,,.,,, ·'""'·' 11)/J 

XJOmt.llo ,..., 1.JJ,J 

'°""""" OJP S O./J 

r-- Det går alltid fort 
i simning men skall det 
gå så fort att det här 
blir den 
nya 
VÄRLDS-
REKORD 
TABELLEN ') 
REDAN e 
I ÅR 

PROGNOS HERRAR 1969 
100 m fritt : 51,9 (52,l) 
200 m fritt: 1.53,6 (1.54,3) 
400 m fritt: 4.0l,O (4.06,5) 
800 m fritt : 8.14,0 (8.3~,3) 

VAND 

1500 m fritt : 15.58,0 (16.08,1) 
100 m bröst: 1.05,0 (1.06,l) 
200 m bröst: l.26,0 (2.27,4) 
100 m fjäril : 54,8 (SS,6) 
100 m fjäril: l .03,0 (2.05,7) 
100 m rygg: 57,2 (58,0) 
200 m rygg: l .06,0 (l.07,5) 
200 m medley: 1.09,0 (2.10,6) 
400 m medley: 4.36,0 (4.39,0) 

SUMMA: Världsrekord på alla dis
tanser - ett "mycket historiskt" - nå
gon förslagsvis Mike Burton simmar 
1500 meter under 16 minuter. 

PROGNOS DAMER 1969 
100 m friit : 58,5 (58,9) 
200 m fritt: l .05,0 (2.06,7) 
400 m fritt : 4.19,0 (4.24,5) 
800 m fritt: 9.05,6 (9.10,4) 
1500 m fritt: 11.19,0 (17.31 ,l) 
100 m bröst: 1.13,2 (1.14,2) 
200 m bröst: 2.36,0 (2.38,5) 
100 m fjäril: 1.03,8 (1.04,5) 
200 m fjäril: 2.19,0 (1.2.1,0) 
100 m rygg: 1.05,4 (1.06,1) 
200 m rygg: l.ll ,0 (l .14,1) 
200 m medley: 2.23,7 (l.13,7) 
400 m medley: 4.59,8 (5.04,7) 

SUMMA: Nya världsrekord på alla 
distanser - utom en, 200 meter med
ley, där Claudia Kolb behåller sitt re
kord. 

Simsport spekulerade för ett år sedan kring de nya världsrekorden i simning. 
Vi tog ett rejält stycke och blev bönhörda sensationellt starkt - på nio st räckor av 26 individuel

la, och hade snudd i ytterligare åtta grenar. 
På herrsidan tippade Simsport rätt i fyra grenar, 800 och 1500 fritt där vi trott på 8.35 och 16.10. 

Där har Burton simmat på 8.34,3 och 16.08,1. På 100 bröst hade vi tippat 1.06,5, ryssen Pank.in gjor
de 1.06,2. På 400 medley hade vi tipset 4.43,0, amerikanen Hickcox simmade ned på 4.39,0. 

På damsidan blev det fem rätt. Debbie Meyer infriade fyra tips med bred marginal. Vi hade från 
200 till 1500 meter tippat 2.08 - 4.27 - 9.18 - 17.50,2. Det är 2.06,7 - 4.24,5 - 9.1 0,4-17.31,2. 

Amerikanskan Kaye Hall kapade sju tiondelar på vårt ryggsimstips, 1.06,9. Hon är nere på 1.06,2. 
Det är dags för ett nytt tips. Vad skall hända 1969. Mycket vågar man påstå, även om året för 

många kanske blir ett mellanår, mellan OS och EM, mellan OS och VM. 
Men det fin ns många amerikaner och amerikanskor som vill störta de just nu dominerande. 
Det finns australier som har vind i seglen och det är troligt att Sydamerika bryter igenom på ännu 

bredare front. 
Vi avstår från att tippa med namn - vis av erfarenheter från OS i Mexico City. Vem kunde där 

t.ex. d römma om att jugoslaviskan Djurdjica Bjedov skulle vinna en bröstsimsdistans och ta silver på 
en annan, när favoriten hette Catie Ball? Tider skall vi däremot gissa i följande två uppställningar, 
en för herrar och en för damer. Inom parentes gällande världsrekord. 
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Det är SOLKLART 

alt vi vänder oss till specialaffären som kan erbjuda större sortiment i 

GARNER - RYOR - STRUMPOR 

SVEN JOHANSSON 

HEMINREDNING1 

Torekällgafan 15 

0755/303 65 

SÖDERTÄLJE 

Jovisgafan 12 

SÖDERTÄLJE 

Telefon 0755/334 75 

Hatlavdelning: 

VARUHUSET KRINGLAN 

DEPE SNABBKÖP 
TURINGEGATAN 32 - SÖDERTÄLJE 

SPECERIER - MJÖLK - BRÖD 

CHARKUTERIER - DJUPFRYST 

GJ\RNgJRJKÅ 
KAPLANSGAT AN 8 - TEL. 0755/362 80 

SÖDERTÄLJE 

Telefon 0755/375 15 
östergalan 33 B - SÖDERTÄLJE 

Spec. Hårfärgning 
och permanent 

För övrigt allt inom yrket 

BENGT JOHANSSON; 

Fisk & Blommor, 

PLOGEN - NYKVARN 

Telefon 0755/406 55 

REKOMMENDERAS 

Telefon 

0755/319 80 
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Tävlings- Nya 
föreningarnas sti pu lationstider 
bidragspoäng 

Fastställda stipulationstider 1.1. 1969 - 31.12. 1972 för stan-
dardmedaljer. 

SM SUM- Total 
Sim-Hopp-Polo -Sim -Hopp summa HERRAR 

1 Sthlms-Polisens IF 171 84,5 3 258,5 GREN GULD SILVER BRONS 

2 Stockholms KK 184 24 19 227 Frisim 
3 SK Neptun 178 35,5 213,5 100m 54,S 59,0 1.03,0 
4 Simavdelningen 1902 66 88 35 189 lOOm 1.59,S l.1S,0 l.15,0 
5 Göteborgs KK 87 17 35 139 400m 4.14,0 4.S0,0 S.1S,0 
6 Malmö S 88 16 11 115 1500 m•) 17.05,0 19.45,0 11.30,0 
7 Linköpings ASS 50 52 7 109 Bröstslm 
8 Luleå SS 91 17 108 100m 1.09,0 1.1S,0 1.20,0 
9 Karlskoga SS 48 48 6 102 lOOm l.32,0 2.4S,0 3.00,0 

10 Västerås SS 84 11 6 101 
fjörilslm 

11 Eskilstuna SS 95 3 98 
12 Södertälje SS 37 54 91 

100m 59,0 1.07,0 1.t4,0 

13 Sundsvalls SS 85 85 
200m 1.11,0 l.18,0 2.45,0 

14 Kiruna SS 65 65 Ryggsim 

15 Karlstads SS 28 3 31 62 100m 1.01,0 1.09,0 1.16,0 

16 Tunafors SK 56 56 lOOm l .15,0 l.33,0 l.47,0 

17 Kristianstads SLS 6 49 55 Medley 
18 Upsala S 26 27 53 lOOm l .17,0 l.40,0 l.SS,0 
19 Skövde SS 49 49 400m 4.56,0 S.35,0 6.00,0 
20 Timrå AIF 42 5 47 
21 Mariestads SS 46 46 DAMER 
22 Bromma SS 44 44 Frisim 
23 Bodens BK 43 43 100m 1.01,S 1.08,0 1.t4,0 

~ 
24 Helsingborgs SS 3 37 40 200m l.1S,0 l .35,0 l .48,0 
25 Gävle SS 17 7 3 27 400m 4.41,0 s .10,0 S.4S,O 
26 Norrköpings KK 19 6 25 800m 9.46,0 11.00.0 12.00,0 
27 So IK Hellas 24 24 Bröstsim 
27 Kristinehamns SS 24 24 100m 1.18,0 1.27,0 1.35,0 
29 Markaryds SS 6 17 23 200m l.48,0 3.05,0 3.10,0 
30 Jönköpings SLS 21,5 21,5 

Fjörllsim 31 SK Ren 15 4 19 
31 Orebro SS 6 13 19 100m 1.08,0 1.18,0 1.16,0 

31 SK Najaden 3 16 19 lOOm l.30,0 2.ss.o 3.1S,O 

34 Nässjö SLS 17,5 17,5 Ryggsim 

35 Finspångs SK 14 14 100 m 1.09,S 1.19,0 1.19,0 

36 SK GeMa 13 13 lOOm l.30,0 l.52,0 3.08,0 

36 SK Ägir 13 13 Medley 
38 Karlskrona SS 12 12 200m 2.32,0 2.SS,0 3.10,0 
38 Solna SS 12 12 400m S.26,0 6.0S,0 6.3S,0 
38 Wisby SS 10 2 12 ·1 Endast SO m bana. 
41 IF Elfsborg 3 4 4 11 
41 Skärets SK 11 11 
43 Finspångs SS 10 10 
44 Ystads SS 9 9 SM SUM- Tolal 

45 Limhamns SS 8 8 Sim-Hopp -Polo -Sim -Hop p summa 

46 Robe rtsfors SK 7 7 55 Skara SS 4 4 
46 Falu SS 7 7 55 Kungälvs SS 4 4 
46 Avesta SS 7 7 55 Värnamo SS 4 4 
49 Trelleborgs SS 4 2 6 55 SS Delfin 4 4 
49 Karlslunds IF 6 6 61 IFK Arvidsjaur 3 3 
49 Falköpings SS 6 6 62 Filipstads SS 2 2 
49 KK Karpen 6 6 62 SK Trilon 2 2 
53 Lycksele IF 5 5 64 Hofors AIF 
53 Valbo AIF 5 5 64 Hallsta IK 
55 Borlänge SS 4 4 64 SK Poseidon 
55 Köpings SS 4 4 64 Hudiksvalls SS 
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l!!I 
Asplundaverken 

Aktiebolag 
SÖDERTÄLJE 

- ett märke att minnas I 

Special itet: 

Vi hälsar Er välkommen till LÅNGHÅLBORRNING 

vår station 

Hertig Karls Väg 57 

SÖDERTÄLJE 2 

OLOF LIDEMALM Godsadress: Södertälje 5 

Telefon 0755/395 40 
Järnagatan 52 - SÖDERTÄLJE 

Telefon 0755/350 35 Telegram : Asplundverk 

Axel Olssons A. Johannessons Eftr. 

Begravningsbyrå Glasmästeri & Ramaffär 

lnneh. Sven Olsson GLAS TILL NYBYGGNADER 

Jovisgatan 10 BILRUTOR 

Telefon 0755/319 15, bostad 350 69 
RAMAR 

SÖDERTÄLJE 

I Slussgatan 9 - SÖDERTÄLJE 

Ombesörjer allt vid 
Telefon 0755/ 330 85 

SEGRA VNINGAR 
Bos!. tel. 125 29 
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Det blev 
litet fel 
i statistiken 

Korrigeringar i sim statistiken 1968: LÅNG BANA: 
100 m Fjärilsim Herrar 

1. Ingvar Eriksson, Sundsvall 8 59,3 
D-rek. 

2. Bo Westergren, Sthlms-Polisen 
D-rek. 

3. Peter Feil, Eskilstuna 
4. Leif Swärd, Sthlms-Polisen 
5. Hans Lundström, Luleå 

D-rek. 
6. Per Jernberg, Neptun 
7. Glen Bengtsson, S 02 
8. Olle Ferm, Norrköping 

D- rek. 

8. Göran Jansson, Filipstad 
8. Tommy Palsram, S 02 

11. Claes-Göran Andersson, S 02 
12. Per Arne Carlsson, Stockholm 
13. Hans Ljungberg, Bromma 
13. Per Eriksson, Timrll 
15. Leif Kedborg, Södertälje 
16. Olle Andersson, Ran 
17. Gert Linderos, Helsingborg 
18. Anders Bellbring, Upsala 
18. Sven von H olst, SKK 
20. Torsten Wimtröm, Limhamn 

8 

8 
6 
8 

7 
8 

7 

6 
6 
6 
5 
7 
8 
7 

59,5 

1.01,0 
1.02, 1 
1.02,8 

1.03,3 
1.03,9 
1.04,4 

1.04,4 
1.04,4 
1.04,5 
1.04,8 
1.04,9 
1.04,9 
1.05,0 
1.05,4 
1.05,8 
1.06,0 
1.06,0 
1.06,4 

Kompletteringar till statistiken 1968. LÅNG BANA: 
100 m frisim herrar 

14. (-) Hans Olov Hansson, Norrköping 6 58,9 

4 X 100 m frisim herrar 
16. (16) Finspllngs SK 

4 X100 m frisim herrar 
16. (-) Finspångs SK 

100 m ryggsim herrar 
1. (- ) H ans Tegeback, Sundsvall 
5. ( 5) Thomas Thunell, Sthlms-Polisen 

11. ( 17) Anders Bellbring, Upsala 

100 m fjärilsim herrar 
9. (16) O lle Ferm, Norrköping 

eoo m frisim damer 
15. (-) Ann Marie Nilsson, Norrköping 

D-rek. 

100 m ryggsim damer 
6. ( 6) Eva Schiller, Södertälje 

D-rek. 
15. (-) Inger Dovenstam, Västerås 

6 4.05,5 

6 9.17,0 

7 1.02,7 
7 1.06,5 
7 1.09,2 

6 2.26,1 

8 11.02,0 

7 1.14,1 

7 1.1 8,4 

KORT BANA 
100 m frisim herrar 
8. (-) Bo Westergren, Sthlms-Polisen 11 

12. (-) Hans Eriksson, SKK 3 
16. (14) Freddy Heinefelt, Finspfog 10 
17. (-) C laes Göran Axelsson, Sundsvall 3 
20. (- ) Claes Göran H elmersson, Sthlms-Polisen 4 
20. (-) Roger Tafflin, Sundsvall 7 

4 X 100 m frisim herrar 
12. (19) Finspångs SK 11 

100 m bröstsim herrar 

10. (-) Rolf Tegeback, Sundsvall 

100 m fjörilsim herrar 
17. (-) Weikko Nurmi, Eskilstuna 

100 m fjärilsim herrar 

12. (18) Lars Magnusson, Finspllng 

100 m ryggsim herrar 
1. ( 2) H ans Tegeback, Sundsvall 
2. ( 3) Claes Göran H clmcrsson, Sthlms-Polisen 
4 . (-) Sven von Holst, SKK 
5. ( 7) Thomas Thunell, Sthlms-Polisen 
9. ( 8) Rolf Alm, Västerås 

100 m ryggsim herrar 
14. (15) Claes Göran Helmersson, Sthlms-Polisen 

100 m medley herrar 
5. ( 7) Tommy Pabtam, S 02 
9. (-) Bo Westergren, Sthlms-Polisen 

4X100 m medley herrar 

1. ( 1) Sundsvalls SS 

100 m frisim damer 
15. (-) Kerstin Moberg, Najaden 
19. (-) Gunilla Wikman, Sthlms-Polisen 

100 m bröstslm damer 

3. (-) Agneta H araldsson, Lycksele 
14. (-) Lena Lindgren, Göteborg 
19. (20) Carina Enryd, GeMa 

100 m bröslsim damer 
3. (-) A gneta Haraldsson, Lycksele 

100 m ryggsim damer 
3. ( 4) Yvonne Törnqvist, Sthlms-Polisen 

13. (16) Kerstin Werner, GKK 

100 m ryggsim damer 
14. (-) Ann Kristin Ångström, Lycksele 

100 m fjärilsim damer 
16. (- ) Gunilla Wikman, Sthlms-Polisen 
18. (-) Britt Marie Hammarstcn, Robertsfors 
19. (-) Ingrid Engman, GcMa 

100 m medley damer 
12. (19) Britt Marie Hammarsten, Robertsfors 
16. (-) Agneta Heinefelt, Finspång 

4 X 100 m medley damer 
20. (-) SK GeMa 

7 

11 

10 

3 
3 
3 
3 

11 

1l 
12 

4 

11 
11 

7 
11 
12 

7 

3 
3 

10 

10 
5 

12 

3 
11 

12 

56,4 
56,7 
57,2 
57,4 
57,6 
57,6 

3.57,8 

1.15,2 

1.05,8 

2.28,3 

1.02,3 
1.03,9 
1.04,8 
1.05,5 
1.07,2 

2.25,1 

2.21,7 
2.24,1 

4.12,0 

1.05,9 
1.06,7 

1.21,5 
1.24,3 
1.25,5 

2.54,5 

1. 12,0 
1.16,1 

2.44,3 

1.18,0 
1.18,2 
1.18,3 

2.45,2 
2.46,4 

5.26,0 
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BLOMSTEDTS 

BENSINSERVICE 

~ 
Gulf 
~ 

Telefon 0755/ 270 55 

PERS HAGEN 

BENSIN - OLJOR 

SERVICE 

ELDNINGSOLJOR 

SIVES MANUFAKTUR EFTR. 
Höglandsvägen 9 C 

(ingång från österålgården) 
SÖDERTÄLJE 

Telefon 355 41 

BERGVIKSTVÄTTEN 
Brunnsängsvägen 34 - Telefon 335 25 

Butik: Turingegatan 36 - Telefon 0755/364 50 
SÖDERTÄLJE 

Affärstider: Månd.-Fred. 9.30-18.00 
Lunchstängt 13-14 

Lörd. 8.30-13 
Hämtar och Hemsänder 

SALONG ANETTE 
Damfrisering - Skönhelsvård 

Lovisinsgatan 7 - Telefon 0755/ 110 01 
SÖDERTÄLJE 

I samma regim: Herrfriseringen 

Herrkonfektion - Herrekipering 

RONV ALLS HERRMODE 
Nygatan 30 - SÖDERTÄLJE 

Telefon 0755/354 45 

Gå till Ronvalls när del gäller Herrkläder 

PETTERSSONS 

ELEKTRISKA AB 
Viksängsvägen 2 

Telefon 0755/340 55 växel 

SODERTÄLJE 

Utför reparationer och installationer 

för ljus och kraft 

Infordra offert 

GITTA-SALONGEN 

Castorhusel, Storg. 2 A, 1 tr. 
Telefon 0755/306 25 

Ingång i porten bredvid posten :...,.!f):;..
SÖDERTÄLJE 

För modern hårvård - låt vår 
yrkesskickliga, modemedvetna 

personal la hand om Er 

Lågpriser \ 

SÖDRA JÄRNHANDELN 
Telefon 0755/ 332 70, 132 90 

Sven Moberg 
Hertig Karls väg 41 - Södertälje 

Rekommenderas 

ABMEKTUNA 
Oxelgrensvägen 29 - SÖDERTÄLJE 

Telefon 0755/381 23, 311 89 

Excenterpressning - Revolversvarvning 
Supportsvarvning 

Fräsning - Borrning 
Hyvling - El· och Gassvets 

TRIKÅ & KOHFEKTIOH 
Nygatan 2 - Telefon 0755/302 47 

SODERTÄLJE 

Klänningar - Blusar - Kjolar 
Perfekt ändringsservice 

Södertälje Snickeri- & Karosserifabrik AB 
Uthamns vägen 

Telefon 0755/ 336 47 

Specialfirma I Karosseriarbeten 
Infordra offert! 

BEOS 
MEK. VERKSTAD AB 

Storgatan 40 
Telefon 0755/363 20 - 313 40 

SÖDERTÄLJE 

Utför: 
Konstruktionsarbeten 

Maskinreparationer - Byggnadssmide 
All slags svetsning 
Plåtarb. fr. 1 mm 
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Med SAS i USA: 

Det är 
paradoxernas 
land 

Far man runt i Mellanvästern, kommer man förr eller senare 
till någon liten ort som heter St0ckholm eller Moskva. Den 
engelske romanförfattaren Compt0n Mackenzie ansåg att 1800-
talets amerikaner förolämpade hela vår kultur när de döpte 
sina ociviliserade gränsposteringar till Athen, Syrakuse och 
Paris. 

Häri ligger mycket av det paradoxala i Amerika. Man kan 
bli förolämpad : Athens är en varm och ganska ogästvänlig liten 
håla i sydstaterna. Samtidigt kan man gripas av drömmen ba)<
om det hela, idealet, begäret att skapa någon som kunde mäta 
sig med Europa. 

Amerika har alltid velat vara nyast och störst, det har velat 
ta med sig hit över det finaste av det gamla; såväl namn som 
riktiga slott och antika minnesmärken har forslats på fartyg 
över Atlanten. Amerika är också väldigt hur man än ser på 
det. Staten Texas rymmer både Sverige och England inom sina 
gränser. Att fara med tåg i dag från New York till San Fran
sisco tar längre tid än att fara med tåg från London till Moskva 
eller från Köpenhamn till Athen. 

Man kan prata om det svenska klimatet, men inte om det 
amerikanska. Arizona skiljer sig från Bermont lika starkt som 
Sicilien skiljer sig från Norrland. Klimatet i Florida och södra 
Kalifornien är subtropiskt, d. v.s. bra mycket varmare och 
jämnare än vid Medclhavet. 

Bästa tiden att resa till USA är på hösten och våren. Okto
ber är klar och fräsch, en månad för promenader och brittsom
markläder, med kullar och dalar exploderande i rött och guld. 
Sent i mars och april är kanske bästa tiden för sydstaterna, 
längre norrut sent i april och hela maj. D å blommar azaleor, 
forsythior och vilda syrener. Men om vintern är landet norr 
om sin huvudstad Washington lika kallt som Sverige, ofta kal
lare. Buffalo vid Niagarafallen har en medeltemperatur som 
kan jämföras med Moskvas, och New York och Chicago ligger 
inte långt efter. Det är en rätt kort men snöig och bitande 
vinter, utan Golfströmmens milda inverkan. Och högsommaren 
kommer till städerna med 30 grader i skuggan och mer än 
det dag efter dag ... 

Ytterligheterna i det amerikanska klimatet förklarar en del 
sidor i det amerikanska vardagsbcteendet. Amerikaner - det 
noteras gärna - promenerar långt mindre än europeer, därför 
att avstånden vanligen är längre men också därför att vädret 
så sällan lämpar sig. Folk som vant sig vid sommarhettan tycks 
inre kunna vänja sig av med behovet av den under vintern; 
centralvärmen i våningarna är därför ofta långt högre än vi 
i Sverige brukar trivas med. Landets storlek har troligen gjort 
att de allmänna kommunikationerna aldrig kunnat mäta sig med 
Europas, de svenska inte minst. Mellan de st0ra städerna kan 
man naturligtvis färdas med buss eller tåg. Utanför motor
vägarna och utanför storstäderna krävs vanligen egen bil, sär
skilt som man får komma ihåg att många småstäder inte har 
bussar inom staden utan tvingar en fara med taxi eller hyra bil. 

Den amerikanske affärsmannen löser problemet genom att 
flyga till en stad, stationera sig där och hyra en bil för att 
fara runt omkring i området. Man kan flyga nästan vart som 
helst i Amerika och i de större städerna dessutom ta helikopter 
för rimligt pris till och frh flygplatsen. Att flyga i Amerika 
är billigt, i f!ygkilometer räknat, men avstånden är ju van
ligen större än dem vi är vana vid i Europa. 

Den som ämnar resa omkring i Amerika för mer än en må
nad eller två bör fundera på att köpa en begagnad bil -
detta särskilt om man är flera personer som reser tillsam
mans. Lokala handelskammare brukar föreslå en god återför-

Förenta Nationerna på Manhattan I New York. 

Manhattan från luften med en imponerande skyline. 

säljare om man inre litar på annonserna i tidningen, hotellet 
eller drugstoren. Det är vanligen möjligt att köpa en begagnad 
bil för omkring 2.000-3.000 kr och sälja den vid slutet av 
resan utan att förlora mycket. Det är på det hela taget tillrlld
ligt att ge ut en så pass hög summa med tanke pll att man 
desto lättare säljer den igen. En mycket billig bil kan visa sig 
värd ingenting vid återkomsten förutom att det är större risk 
att den vållar besvär på vägen. 

För bilisten är det en god regel att minnas att bensinstationer 
i västra och sydvästra Amerika ofta ligger glest. I stater som 
New Mexico, Arizona, Colorado och U tah bör man fy lla tan
ken när man ser en pump. O m sommaren - i sydstaterna, i 
Klippiga bergen eller i Kaliforniens öknar - bör man se till 
att man har extra dunkar med vatten, både åt sig själv och 
bilen. Och bensinen är billig. 

Den som väljer att resa med råg bör komma ihåg att tågen 
inte ägs av staten såsom i Sverige och att det är betydande 
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Specialaffär för leksaker och hobbyartiklar 
Presentartiklar 

KELLERS LEK & HOBBY 
Allmogeplatsen 12 - JAKOBSBERG 

Telefon 0758/308 85 

Välkommen till 

WIDLUNDS HERRFRISERING 
Riddarplatsen 21 - JAKOBSBERG 

- För god hårvård -
Specialbehandling mol mjäll 

Telefon 0758/340 34 
Salongen för Herrar med anspråk på God Hårvård 

REKOMMENDERAS 

Grönvrelsvägen 25 - JAKOBSBERG 

Utför: 

Elektriska installationer 
och reparationer 

Försäljer: 

Elspisar - Frysboxar - Tvättmaskiner 
m.m. 

Telefon 0758/104 90 

TÅNGFELDTS 

Tobak & Pappershandel 
Månadsvägen 37 - JAKOBSBERG 

Telefon 0758/309 42 

Leksaker och Presentartiklar 

Pipor, Tips & Lottsedlar 

T obaksautomat 

Trädgårdsanläggare 

OLOV ERIKSSON' 
Lindholmen - Pa 186 00 VALLENTUNA 

Telefon 0762/400 74 

UNDERHÅLLSARBETEN 

NYANLÄGGNINGAR 

ELEKTRO 
Hindervägen 1 - Jakobsberg 

Telefon 305 30 

Utför kraft- och belysningsanläggning, rep. m.m. 

Felkontroll i Järfälla eft. 18, Jakobsberg 0758/305 30 

IDA WESTERBERG EFTR. HEMBAGERI 

STAVSNÄS 

Telefon 0766/500 31 

Rekommenderas 

C E NTR UMHALLE N 

Torget - KUNGSÄNGEN 

Telefon 0758/520 66 

SPECIALISTEN I JAKOBSBERG 
MED DET STORA SORTIMENTET 

HELLSTRÖMS 
TV-RADIO-MUSIK 

Järfälla Centrum 
Telefon 0758/340 43, 333 34 

JAKOBSBERG 

BETALD 

ANNONS PLATS 



skillnad på komforten hos olika bolag. En regel brukar vara att 
tågen i väster är bättre än dem på östsidan. Men inget tåg 
går hela vägen från New York till Kalifornien; för att kom
ma väster om Mississippi måste man alltid byta tåg. Det tar 
omkring 18 timmar från New York till Chicago och sedan om
kring SO timmar till från Chicago till västkusten. 

Flertalet amerikanska järnvägar tillåter en att göra återfär
den längs en helt annan route, så att man kan fara från Chica
go till San Fransisco, t.ex. en nordlig väg och tillbaka en sydlig 
väg och dessutom göra stopp på vägen. 

Det billigaste och berömdaste sättet att se Amerika är med 
Grcyhound eller Trailways bussar. Det tar tre och ett halvt 
dygn att fara tvärs över Amerika med en buss, då reser man 
natt och dag med hastiga stopp för mat och sträckande på 
benen. Man ser en del av landsbygden men reser huvudsak
ligen på de stora motorvägarna och anländer troligtvis utmattad 
och bedövad. Det riktiga sättet att åka buss är att resa under 
dagen och stanna över natt i städer som man vill se på. Har 
man överflödigt bagage, kan man sända det i förväg till sin 
ändstation. 

SIMSPORTS RESULTATBÖR~,,, ',~ ~-
~~~~\....) .;~ -~ ~~ 

FÖRKORTNINGAR: VR = världsrekord, ER = europarekord, LR = landsrekord, SR = svenskt rekord, MoR = nordiskt 
rekord, DR = dlstrlktsrekord, BR = banrekord, GB = Storbritannien, Ö·ty = Östtyskland, V-ty = Västtyskland. 

DM-TÄVLINGAR 

Hl.RKE 
1/2 (25 m). Herrar 800 fr: Per 

Hagström, OSS 9.14,3. Damer 800 
fr: Kristina Söderhjelm, OSS 11.37,9. 

NA T. TÄVLINGAR 
STOCKHOLM 

19/ 1 (25 m). Polisens fävl. Herrar: 
200 ry: Hans Loger, Pol isen 2.27,6. 
400 fr : Gunnar Nygren, d:o 4.41,1. 
200 br : Anden Gustavsson, d :o 
2.43,4. Arne Wollmon, 2.50,2. 200 
fr: Bo Wesfergren, d:o 2.03,2. Hons 
Loger 2.12,9. Damer: 200 fr: Gu
nilla Wikman, d:o 2.24,2. Ewa Wik
ner, Polisen 2.27,7. 200 ry: Yvonne 
Törnqvist, d :o 2.43, 1. 200 br : Eva 
Ohlson, Solna 2.59,5 . Monica Berg
qvist, Polisen (55) 3.08,4. 

25-26/ 1 (2:5 m). Polisens fävl. 
Herrar: 200 fr : Bo Westergren, Po-

!isen 2.°'3,8. Roland Widing, d:o 
2.11,5. Ha ns Lager, d:o 2.11,5. 200 
br: Kenneth Lindqvist, Polisen 
2.50,4. 200 fj: Gunnar Nygren, Po
lisen 2.33,5. 200 medley: Hans Loger 
2.30,0. Domer: 100 fr: Lena Isaks
son, Polisen 1.06,S. Ewa Wikner, 
Polisen 1.07,2. 200 medley: Gunilla 
Wikmon, Polisen 2.48,4. Ewa W i k
ner 2.48,7. 200 br: Anna-Lena Jöns
son, Polisen 3.01,8. 200 fj: Ewa Wik
ner 2.41,6. 

2/2 (25 m). Herrar: 100 ry: Tho
mas Thun-ell, Polisen 1.09,8. 200 br: 
Anders G ustavsson, Polisen 2.43,6. 
Jan Olsson, SKK 2.48,9. 100 fr: Bo 
Westergren, Polisen 56,0. P. A. 
Blomqvist, d:o 57,8. Mats Jutner, 
Hellas 59,7. Roland Widing, Polisen 
59,9. La rs Englund, d:o 59,9. Leif 
Björklund, d:o 1.00,0. 100 fr -55 el. 
sen: Don Eriksson, Nepfun 1.05,2. 
Damer: 200 br: Eva Ohlsson, Solna 
2.57,0. Anna-Lena Jönsson, Po1isen 
3.02,3. Monica Bergqvisf, d:o 3.06,7. 
200 fr: Gunilla Wikman, Polisen 
2.24,1. Ewa W ikner, d:o 2.26,5. 100 
fr -56 el. sen: Carina Hiljebäck, 
Polisen 1.12,0. Katrin Arnesen, Nep
fun 1.12,7 . 

Lugn m/USA 
• Vänta inga stortag av fransmannen Alain Mos
coni under 1969. Han började i slutet av december 
att plugga medicin på allvar och skall fortsätta så 
hela året. 

- Jag betraktar den kommande säsongen som 
mer eller mindre förlorad för honom, säger tränaren 
Georges Garret. 

• - Vi tar det lugnt nu, efter OS, sade amerikans
ke tränaren Sherman Chavour, när han kom till 
Paris tillsammans med Debbie Meyer och Mike Bur
ton i mitten av december. Vi kör bara 6,5 kilometer 
om dagen ... 

Hoppsan, sade fransmännen. 

• En i Paris var inte imponerad - 18-åriga Claude 
M andonnaud, som satsar stenhårt på 1969: 

- Det skall bli mitt bästa år, sade hon. Jag vill 
ta tillbaka mina europarekord på 200 och 400 fritt. 
Jag lärde mig mycket av olympiaåret. Nu vet jag 
hur jag skall göra . . . 

KARLSKOGA 
25/ t. (25 m) . Flickor : 100 br (55-

56): Christina Lie, 1.28,3. 100 ry (53 
-54): Sonja Rudolfsson 1.21 ,3. 100 
fr (55-56): Anna Nilsson 1.12,5. (53 
-54) Lena 0 IS>on 1.11,6. 

NÄSSJÖ 
18-19/1 (25 m)·. Herrar: 800 fr : 

Claes Frisk, NSLS 10.04,3. 200 med
ley: Ingemar Kyhlberg, NSLS 2.38,4. 
200 fr: Christer Johansson, Elfsborg 
2.13,0. 4 X 100 medley: Elfsborg 
5.04,6. 4X200 fr : Elfsborg 9.14,2. 
NSLS 9.17,1. 100 fr: Mals Svensson, 
Elfsborg 59,2. Damer: 100 fr: Leone 
Steen, Elfsborg 1.13,0. 100 ry: Eva 
Andersson, NSLS 1.18,4 . 100 br: Åsa 
Walfin, NSLS 1.26, 1. Anna-Grefa 
Hedlund, Elfsborg 1.26,2. Jeanefle 
Pettersson, d :o 1 .27, f . 4 X 100 med
ley : Elfsborg 5.29,3. 800 fr: Liselofle 
Hammargren, NSLS 11.35,2. 4X 100 
fr : Elfsborg 4.56,3. 200 fr: Liselofle 
Hammargren 2.37,0. :WO ry: Eva An
dersson 2.50,2. 200 br: Åsa Wallin 
3.03,6. 

ESKILSTUNA 
19/ 1 (25 m) . Kuriren Cup 10X 100 

fr: ESS 10.02,7. Uppsala 10.06,5 . 
Västerås 10.11 ,2. Orebro 10.35,5. 
ESS individuella tider: 1. Göran 
Nilsson 1.00,3. 2. Hans Nilsson 
1.00,8. 3. Ulf Carlsson 1.01,1. 4. 
Veiko Nurmi 59,9. 5. Olle Franzen 
58,5. 6. Slig Tördahl 1.0•2,1. 7. 
Markku Nörhi 56, 1. 8. Per E. Berg
lund t.02,0. 9. Kenf Olof Norstedt 
1.00,9. 10. Peter Andersson f .01,0. 
Herrar: 100 fr: Mmkku Närhi, ESS 
56,9. Peter Andersson, ESS 57,9. Bo 
Björk, US 58,9. Per Hagström, OSS 
59, I. Ivan Håkansson, VSS 59,5. 
100 fr -55: Staffan Karlsson, Karl
skoga 1.05,5. 200 br: Erland Sang
feldf, US 2.40,7. Christer Jacobs
son, US 2.47,9. 100 ry: Svante Zet
terlund, Karlskoga 1.05,3. Anders 
Sandberg, ESS 1.08,8. 100 fj : Anders 
Bellbring, US 1.03,8. J. C. Löfgren, 
US 1.05,5. Per Hagström, OSS 1.06,0. 
Veikko Nurmi, ESS 1.06,2. Göran 
N ilsson, ESS 1.06,9. Damer: 100 fr: 
Inger Dovensfam, VSS 1.04, f. Ulla
Brifl Carlsson, ESS 1.()6,0. Eva Schil
ler, ESS 1.06,2. lng-Marie Ni l sson, 
NKK 1.08,1. Eva Enqvist, VSS 1.08,7. 
200 br: Lena Lie, Karlskoga 3.01,0. 
Carina Ni lsson, KSS 3.05,3. 

Fint beröm ... 
• Amerikanska SWIMMING WORLD har no
minerat årets simmare och årets simmerska. V alet 
var lätt för amerikanerna: 

Simmaren heter Charles Hickcox, som i kraft av 
tre olympiska guldmedaljer och en silver ansågs stå 
över t.ex. Mike Wenden. Man pekade också på att 
H ickcox håller världsrekorden på 200 och 400 med
ley och är USA:s bästa ryggsimmare. 

Simmerskan heter givetvis Debbie M eyer, presen
tation överflödig. 

Tidningen nominerar också Europas bäste simma
re och simmerska. Där heter simmaren Roland Matt
hes, Östtyskland, suverän ryggsimmare, och simmers
kan heter Djurdjica Bjedov, Jugoslavien, största 
sensationen i OS. 

Om Debbie Meyer gör SWIMMING WORLD 
kommentaren: 

- Hennes världsrekord på 1500 fritt ger henne 
27:e plats i årets amerikanska herrstatistik. Det är 
fint det ... 
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AKERSBERGA 
EL-INSTALLATION ER 

Strömbergs Elektriska 
FISK AB 

Glädjande nyhet: 

NU ALLTING I LIVS 
LINA NÄS 

Välkommen! 
Telefon 0764/403 64 

Torget 3 - ÅKERSBERGA 

Te lefon 0764/ 203 01 

ALLT som en välsorterad Färghandel bör ha VI har PÄLSEN Hi söker 

Finns hos KÖRSNÄR ERIK BROE 

SÖDERMANS FÄRG AB Vallenverksvägen 20 - Å kersberga 

Hamngatan 26 - VAXHOLM 
Telefon 0764/21 5 94 

Telefon 0764/307 57 SOMMARFORVARING 

STATHINS EFYR. BLOMSTERHANDEL NYA FISK-AFFÄREN 
Vaxho lm vid torget Innehavare: G. Hedren 
Telefon 0764/304 49 VAXHO LM - Telefon 0764/307 34 

Försäljer: Årstidens blommor FISK - GRONSAKER - KONSERVER Kistdekorationer, kransar och buketter till dagens lägsta priser på beställning till humana priser Beställningar och te lefonorder expedieras 
Medlem av föreningen blomsterförmed ling omsorgsful lt 

AKTIEBOLA GET VAXHOLMS BRÄDGÅRD BJÖRCKS VERKSTÄDER AB 
Såg och Hyvleri Alla slag av Smides-, Plåt- & Mekaniska Arbeten 

Välsorterat lager av sågade och hyvlade Specialitet: All slags svetsning 
trävaror och snickerier 

Snabba leveranser med egen bå t ti ll skärgården Specialtillverkning av Parksoffor flera modeller 

Telefoner: Kontoret 0764/307 36, 303 36 
och ldrottsplatsmateriel 

Bos!. 311 75 Å kersberga - Telefon vx 0764/201 00 

LENNART ERIKSSON ÖSTANÅ SÅG 

Laggarsvik - Linanäs OSTANÅ 

Telefon 0764/402 42 Telefon 0764/530 17, 530 58 

Specerier - Charkuterier Alla slag av sågade och hyvlade Trövaror 

STINA ESBJÖRNSSON DAMFRISERING I Specialisten i trävarubranschen 

Storängsvägen 15 A AB SÄBY SÅG & BRÄDGÅRD 

ÅKERSBERGA ÅKERSBERGA 

Telefon 0764/217 98 Telefon 0764/212 05, 228 88 

~ SHELL BENSINSTATION 
SHELL G. A ndersson 

~ ÅKERSBERGA BETALD ANNONSPLATS Telefon 0764/ 213 11 

Bllbörgning dygnet runt 
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I marginalen 
Spanska simmartidningen CROL har traditionellt 

rankat världens bästa simmare under föregående år. 
De mest inflytelserika simtidningarna har avgivit 
rösterna. Så här blev listorna i år. 
HERRAR: 

1. Mike Wenden, Australien 56. 
2. Roland Matthes, Osttyskland 43,5. 
3. Mike Burton, USA 40,5. 
4. Charles Hickcox, USA 36. 
5. Mark Spitz, USA 13,5. 
6. Klaus Dibiasi, Italien 6,5. 
7. Don Schollander, USA 4. 
8. Felipe Munoz, Mexiko och 

Doug Russell, USA 2. 
10. Pankin, Sovjet och Sandic, Jugoslavien 1. 
DAMER: 

1. Debbie Meyer, USA 74. 
2. Claudia Kolb, USA 46. 
3. Kaye Hall, USA 19,5. 
4. Djurdjica Bjedov, Jugoslavien 15,5. 
5. Ada Kok, Holland 14,5. 
6. Jane Henne, USA 9,5. 
7. Duchkova, Tjeckoslovakien 6. 
8. Karen Muir, Sydafrika och 

Sue Pedersen, USA 5. 
10. Catie Ball, USA 4. 
11. Sue McClements, Australien 3. 
12. Pokey Watson, USA och 

Sharon Wichman, USA 2. 

Västtyskland har enligt envisa rykten planer på 
att engagera Peter Daland som rikstränare. 

Västtyskarna vill ha Daland som helårstränare, 
men han själv vill ogärna skriva kontraktet på mer 
än 8 månader. Så står saken just nu. 

Man kan ta för givet att Peter Daland har ett 
visst tryck på sig hemifrån - han är sedan många år 
gift med en f.d. västtysk mästarinna i bröstsim. 

* 
Första upplagan av herrarnas Europacup i sim

ning skall arrangeras i Västtyskland enligt gammalt 
beslut. Nu har västtyskarna preciserat mer. Det blir 
tävlingar i Wiirzburg den 23-24 augusti. 

HALL OF FAME: Arne Borg, en av de första som fick en 
plats i simningens Hall of Fame i Fort Lauderdale i Florida, 
har fätt nytt sällskap i museet. Tretton olympiasegrare introdu
cerades under fjolllret. De nya: Harry Hebner, Warren Kealoha, 
George Kojac, Jeff Farrell, Sammy Lee, Darothy Poynton-Hill, 
alla USA, Emil Rausch, Tyskland, David Theile, Australien, 
Yoshiuki Tsuruta, Japan, Zoltan de Halmay, Ungern, John 
Jarvis, Storbritannien, George Hodgson, Kanada, Hendrika 
Mastenbroek, Holland, Caroll Schaeffer, amerikansk simpionjär, 
och oceanografen Benjamin Franklin, har också hedrats med 
platser. 

DJURGÅRDENS FOTBOLLSLEDNING har tagit tvll grepp för 
att bryta tristessen för spelarna under vinterträningen. I 
stället för att låta adepterna springa pli sig ljumskskador 
och krånglande hälsenor på hala landsvägar ockuperas 
numera K 1 :s ridhus en gång i veckan. En lämplig plats 
för snabbhelsövningar. Dessutom mjukar man upp musk· 
lerna med simning I GIH:s bassäng under slmtränaren Bos
se Alms ledning. Närmast kameran Conny Granqvist och 
Hasse Nilsson. 

NYTT HOS MS: Malmö S, som i år fyller 100 år, satsar 
hårt på en bra säsong och det är redan nu klart att man 
fllr två nyförvärv. Tidigare har Hans Ljungbcrg, Bromma 
sagt att han skall simma för MS och nu är det också klart 
med landslagsflickan Berit Larsson, Karlskoga. Berit har släk
tingar i Malmö och har länge velat tävla för MS. 

MS hoppas också att Visbys Tord Larsson skall bli Malmö
simmare. Han skall till hösten studera i Lund och kommer i 
varje fall att träna ihop med Malmögänget. Ska han kunna 
vara med i MS under jubileumsåret fordras det dock att han 
inte binder sig för sin gamla klubb Visby Simsällskap vid 
inomhus-SM i slutet på mars i Borlänge. 

Forts. fr. sid. 18 

att fullmakten skall vara imdertecknad av både ord
föranden och sekreteraren. Detta gäller även ombu
den för de fem röstberättigade föreningarna. 

• Den större typ av träningstidur som länge efter
lysts av tränare och föreningar är nu äntligen på väg 
efter utprovning av en specialtillverkad prototyp. I 
slutet av mars eller i början av april kan leverans 
ske. De som önskar vara med vid den första leve
ransen bör omgående insända beställning till kansliet. 
Pris ca 350 kronor. Uret är elektriskt och drives på 
elnätet. 

• Peter F eil hälsar till alla simmarkompisar. Han är 
i full träning. Kommer hem i maj - hoppas han. 

STIG LINDAHL 
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CENTRUM SNABBKÖP ÅKERSBERGA 
Specerier - Matvaror - Djupfryst BRÄDGÅRD AB Frukt & Konserver 

Bröd - Mjölk - Grädde 
Konfektyr m. m. 

Malt- & Läskedrycker ÅKERSBERGA 

Hamngatan 40 - VAXHOLM Telefon 0764/296 37 
Telefon 0764/303 91 

Aktiebolaget 
Elektrobyrån 
Hamncenlrum - VAXHOLM 

Filialer : 
Norrtälje, Kcirlskoga, Vaxholm, 

Åkersberga, Hallstavik 
Telefon 0764/302 85, 310 89 

EL-installationer i nybyggnader 
KÖP 

och reparationer 

SOLSTICKAN samt Radio- och TV-service 

KYLSKÅP - ELSPISAR 
RADIO och TV 

Omlindningar av motorer och 
hushållsapparater 

Välsorterat lager av lampor, värme och 
kokapparater 

Representant för Skandinaviska elverk 
i Tynningö och Ramsö 

WINBERGS 
ÅKERS BERGA 

BAR 
BLOMSTERHANDEL 

Dagmar Johansson 

Alltid färska blommor 
Hamncenlrum 

Brudbuketter --:- Korgar - Kransar 
VAXHOLM 

Kistdekorationer 

Telefon 0764/306 64 
Roslagsvägen 7 - Telefon 0764/210 69 
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AB I GE-VERKEN 
ÅSTORP - Tel. 042/518 45, 518 46 

Postgiro 54 59 95 - Bankgiro 14-1902 

MEKANISK VERKSTAD 

Supportsvarvning 8" -13" dubbhöjd 

Revolversvarvning 5 3 mm, 9 5 mm - 0 

Radialborrning samt borrning i flerspindliga maskiner - Fräsning 

Specialite : GJUTGODSBEARBETNING 

VI SÄLJER ... 

Bensin och Oljor - Biltillbehör - Däck 

Fullständig service - Modern smörj- och tvätthall 

VÄLKOMNA! 

Gulfs Bensinstation 
Telefon 042/ 515 28 - ÅSTORP 



UTGIVARKORSBAHD 

Simsport, Sveavägen 29 

f11 34 Stockholm 

P.DRDIASTIC Olgmpia/ 
• geschOtztes Warenzelchen 

Porolastic vinner! 

Fråga rekordhållarna! De vet 

vad POROLASTICS passform och 

kvalitet betyder. 

Massor av hörliga 

förgkombinationer. 

Storlekar: 140, 1Sl, 164 cm, 38-46 och 4-7. 

Skriv eller ring till 

SVENSKA SIMFÖRBUNDET 
Sveavägen 29 
111 34 Stockholm 
Tel. 08/ 10 61 92, 10 63 92 

SCANDINAVIAN-FERRY-LINES 
HÄLSINGBORG-HELSINGÖR 

•• 

LANDSKRONA-KOPENHAMN 
2 möjligheter mellan Sverige - Danmark 

Mellan Sverige-Danmark har Ni två LB/SL-router att välja mellan: 
Hälsingborg-Helsingör, där resan tar 25 minuter - lagom tid för en 
god dansk öl och ett äkta smörrebröd - eller Landskrona-Köpenhamn 
på 70 minuter, där Ni hinner njuta en läcker måltid. 
Från Hälsingborg avgår LB-färjorna var 30:e min. från kl. 05.30-22.00 
samt 22.45. Fyra nattfärjor i vardera riktningen. 
Från Landskrona avgår en SL-färja var timme från kl. 05.30-22.30. 
Bokning och informationer genom Er resebyrå, motororganisation eller direkt genom 

\it@( ~!,~!.~!~!~ 04~!~~NATIONAl. AB 

\~ ~~=!~~JT~R~~~! 

Stenström & Bartelson, Boktr. AB, Malmö 1969 
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